Voor gastgezinnen

Oekraïneteam
maakt sterker

CAW voor gastgezinnen

Vang jij Oekraïense vluchtelingen op in
jouw huis of huurwoning? Of neem jij een
rol op als vrijwilliger om vluchtelingen te
ondersteunen? Als gastgezin of vrijwilliger
speel je een belangrijke rol in de opvang
en het opnieuw bieden van structuur en
herstel van vertrouwen. Misschien heb je
wel vragen over hoe je vluchtelingen de
weg laat vinden in onze samenleving of
hoe je hen ondersteunt in de verwerking
van traumatische herinneringen. Je wordt
geconfronteerd met allerlei psychosociale
noden en problemen.
Bij jouw engagement komt heel wat kijken.
Wil je jouw gasten goed ondersteunen,
dan is het belangrijk om ook goed voor
jezelf te zorgen. Het CAW biedt je een
luisterend oor en een helpende hand.

Contacteer ons en we bekijken samen wat
we voor jou kunnen doen. We helpen je
graag verder. Kan het CAW je niet helpen?
Dan zoeken we naar een andere dienst die
wel een antwoord op je vragen biedt.

Over CAW Limburg
Iedereen heeft het wel eens moeilijk …
Dat hoort bij het leven. Soms kan je
terecht bij vrienden of familie. Of vind je
er zelf een weg doorheen. Maar iedereen
kent ook momenten dat het helemaal
niet meer lukt. Daar heb je recht op. Maar
iedereen heeft ook recht op goede hulp.
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW) helpt je met al je vragen en
problemen die te maken hebben met
welzijn.

Contact
Telefoon

0800 13 500
•
gratis
•
Nederlands en Engels
•
maandag - vrijdag (9u 17u)

Kom langs
•
•

Op afspraak in het CAWhuis in Genk, Hasselt, Pelt
of Sint-Truiden.
Of we komen op afspraak
bij jou thuis langs.

Mail

oekraineteam@cawlimburg.be

Chat

www.caw.be/chat
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Luisterend oor en helpende hand

