Hoe gaat het
allemaal in zijn werk?
Wanneer je moeilijkheden ervaart op vlak
van vorige gebieden, dan kan je zelf, of
samen met iemand bellen naar onze
dienst. We bevragen je situatie en hulpvragen en schatten in of je in aanmerking zou
kunnen komen voor onze dienst.
We plaatsen je vervolgens op onze
wachtlijst en bellen je wanneer er een
begeleidingsruimte vrij komt om een
intake te plannen bij jou thuis.

Deze intake bespreken we op onze
teamvergadering. Dan beslissen we of wij
al of niet een begeleiding bij jou kunnen
opstarten.

Waar zijn wij te
bereiken?

Begeleid Wonen Noord

Kattebos 59 te Lommel
Tel: 011/ 55 02 51
Begeleid Wonen Midden-West
Klaverweide 82 te Beverlo
Tel: 011/ 42 47 53

Begeleid wonen Midden, Zuid en Maasland
Noordlaan 135 te Genk
Tel. 089/ 57 31 06

Bij opstart van begeleding, komt je
begeleid(st)er wekelijks bij jou op
huisbezoek en zoekt samen met jou naar
oplossingen/antwoorden voor jouw
probleem of vraag.
CAW Limburg vzw

Een begeleiding bij Begeleid
Wonen is steeds op
vrijwillige
basis en gratis !

Stoffelsbergstraat 4 | 3600 Genk
tel. 089 30 01 50 | fax 089 61 52 99
info@cawlimburg.be | www.cawlimburg.be

Begeleid
Wonen

AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN !!!
Waarmee kunnen wij helpen?
Administratie

Begeleid Wonen
Organisatie van het huishouden
Als je voelt dat het leven van elke
dag moeilijk verloopt, kan begeleid
wonen hulp bieden.

Wij komen bij jou thuis, zoeken
samen naar (mogelijke) antwoorden
op al je vragen en bieden steun in
contacten met andere personen of
diensten.
Als er meer gespecialiseerde hulp
nodig is, verwijzen wij door naar
andere diensten.

Wie kan er bij ons
Terecht?

Relaties

Budgetbegeleiding

Gezondheid en hygiëne

Dagstructuur
(werk & vrijetijd)
Kinderen (ondersteuning in
opvoeding)

Alle personen (alleenstaanden en
gezinnen), vanaf 18 jaar die een
eigen woonst hebben en gemotiveerd
zijn om een begeleiding aan te gaan.
Er is geen sprake van een acute
psychische problematiek of
verslaving.

