Bijlage 3

Voorziening

Contact

Werking

Abortuscentrum /

Gouverneur Roppesingel 81

Wettelijk kader: eerst intakegesprek met echo, behandeling kan pas na

Bourgognecentrum

3500 Hasselt

bedenktijd van 6 dagen

Hasselt

011/23 29 91

Enkel op afspraak

http://www.abortus.be
Centrum voor Alcohol-

Salvatorstraat 25

Ambulante begeleiding van personen met afhankelijkheidsproblemen en/of hun

en andere

3500 Hasselt

familie

Drugsproblemen (CAD)

011/27 42 98

Preventie: algemene preventieve acties, vorming, ondersteuning van

Contactpersoon dr. Verrando

sleutelfiguren, het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid, consult aan
collega hulpverleners, ...
Straathoekwerk

Centrum voor

Verschillende vestigingen in

Begeleiding bij partnergeweld, bezoekruimte, bemiddeling echtscheiding,

Algemeen

Limburg, met centraal

thuislozenopvang, crisisopvang

Welzijnswerk (CAW)

aanmeldingsnummer

Limburg

011/ 21 20 20

Centrum voor

’t Hummelhuis

Intensieve thuishulp voor gezinnen met een baby

Kinderzorg en Gezins-

Van Caenegemlaan 1

Crisisopvang in leefgroep

ondersteuning (CKG)

3500 Hasselt
011/27 94 00

CIG De Zeshoek

Vlasstraat 51

Tamar biedt opvang en begeleiding aan:

3920 Lommel

- aanstaande gezinnen (zwangerschap )

011/54 04 20

- moeders of vaders met kinderen tot 12 jaar
- gezinnen met kinderen tot 12 jaar
- tienerouders vanaf 16 jaar

Dienst Ambulante

Donkweg 49

Informatie, steun en pedagogisch advies aan gezinnen met

Begeleiding (DAB)

3520 Zonhoven

-

Risicokindje door vroeggeboorte of ziekte

011/55 99 60

-

Baby, peuter of kleuter met ontwikkelingsvertraging

-

Kind met mentale, motorische of meervoudige handicap

Begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis
Kostprijs: wettelijk vastgelegde bedragen (intakegesprek gratis, begeleiding 5€
per keer)
Door Ondersteunen

Oude Truierbaan 41

Mee Opvoeden

3500 Hasselt

(DOMO)

011/87 32 51

Vrijwilligersorganisatie: laagdrempelige ondersteuning van kansarme gezinnen

Mobiel: 0475/31 04 49 (Agnes
Vanstraelen)
Expertisecentrum

K. Astridlaan 32

Informatiepunt: vanaf de zwangerschapswens tot in de kraamperiode (vragen,

Kraamzorg

3500 Hasselt

informatie zoeken, vorming, materiaal uitlenen)

070/22 23 54
info@zwangerenbevallen.be
www.zwangerenbevallen.be
Fara

Faramail: vragen@faranet.be

Begeleiding bij moeilijke zwangerschapskeuzes (ongeplande zwangerschap

Farafoon: 016 38 69 50, elke

en abortus, keuzes die te maken hebben met prenatale diagnose, werking

werkdag tussen 9 en 16 uur

voor tienerzwangeren en tienerouders)

Farachat: op maandag van 14 tot 17

Begeleidingsgesprekken en groepsaanbod voor vrouwen met een

uur, op woensdag en vrijdag van 13

abortuservaring

tot 16 uur
Kind en Gezin

Kind en Gezin-lijn 078/15 01 00

Opdracht: actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen

Bereikbaar op werkdagen van 8u tot

door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning,

20u

kinderopvang en adoptie

BAB-verpleegkundigen:
Sophie Vandormael 0499/99 60 05
Inge Vanthienen 0499/99 59 43
Lucia VZW

Limburg: Annemie Roppe

- zwangere vrouwen

(annemie.roppe@gmail.com)

- alleenstaande ouders met jonge kinderen

02/512 32 37

- minderbegaafde en kansarme (kroostrijke) gezinnen
Financieel steuntje en begeleiding door vrijwilligers
Wanneer de ouders tussen de mazen van het sociale net gevallen zijn (bv uit
de boot vallen qua overheidssteun na geprobeerd te hebben), tijdelijke
noodsituatie, opgegroeid in moeilijke jeugdsituatie.
Ouders moeten bereid zijn hierin begeleid en gevolgd te worden

Meldpunt geweld

1712

1712 is een hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.
Hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de
vertrouwenscentra kindermishandeling geven informatie en advies of verwijzen
door naar verdere hulp.

Ondersteunings-

Guffenslaan 9/2

In de plaats van vroegere comité voor bijzondere jeugdzorg, maar veranderde

centrum jeugdzorg

3500 Hasselt

werking:

(Teamverantwoor-

011/30 31 80

Ziekenhuis kan enkel nog aanmelden als cliënt het niet eens is met

delijke Luc Brummans)

voorgestelde hulpverlening of als ouders het daarover niet eens geraken. OCJ
gaat na of de voorgestelde hulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is,
maar doet dus zelf geen begeleiding meer.

Opvoedingswinkel

Maastrichterstraat 65

Pedagogische adviesgesprekken (tot 5 gratis consultaties)

Hasselt

3500 Hasselt

Infotheek en spelotheek

011/21 14 17
Pleegzorg Limburg

Emiel Van Dorenlaan 30/2

• werving en selectie van (netwerk) kandidaat pleegzorgers

3600 Genk

• onderzoek van vragen naar pleegzorg

089/84 07 60

• organiseren en begeleiden van pleegzorgsituaties
• organiseren van nazorg en vervolghulp

Sociale dienst

Guffenslaan 9 bus 4

jeugdrechtbank Hasselt 3500 Hasselt
011/30 31 70
Sociale dienst politie

Guffenslaan 18

Hasselt

3500 Hasselt
011/28 72 61

Vertrouwens-centrum

Boerenkrijgsingel 30

Aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen (ook

Kindermishandeling

3500 Hasselt

getuigen van geweld)

(VK)

011/27 46 72

Telefonische bereikbaarheid voor dringende noodsituaties
Hulpverlening is volledig gratis

VZW Gewenst Kind

Osystraat 39/0

Dienst voor binnenlandse adoptie. Voor ongewenst zwangere vrouwen die

2060 Antwerpen

meer willen weten over adoptie, voor mensen die willen adopteren, voor

03/232 24 52

geadopteerden en afstandsouders. Gewenst kind bemiddelt in adoptie en

info@gewenstkind.be

verleent nazorg aan alle betrokken partijen van het adoptiegebeuren.

