
Hulp voor slachtoffers 
en nabestaanden in 
België

maakt sterker



Contact

Telefoon
• bel gratis 0800 13 500
• van maandag tot vrijdag 

van 9 u. tot 17 u.

Mail 
• onthaal@cawlimburg.be
• we beantwoorden jouw 

mail binnen 48 u. 

Chat
• chat gratis op caw.be/chat
• van maandag tot vrijdag 

van 13 u. tot 17 u.

Kom langs
• er is altijd een CAW-huis 

in jouw buurt 
• bel, mail of chat om een 

afspraak te maken 

www.caw.be/limburg · 0800 13 500

Psychosociale hulp voor slachtoffers en nabestaanden in 
België van de aardbeving in Turkije en Syrië
Emoties en vragen
De zware aardbeving in Turkije en 
Syrië heeft een enorme impact op het 
dagelijkse leven in de getroffen gebieden. 
Deze schokkende gebeurtenis kan ook bij 
jou als familielid, vriend of nabestaande 
in België emoties en vragen oproepen. Bij 
het CAW kun je terecht voor psychosociale 
hulpverlening.

Luisterend oor en helpende hand 
Het CAW biedt jou een luisterend oor en 
een helpende hand. We luisteren naar 
jouw verhaal, horen hoe het nu met je 
gaat en geven informatie en duiding over 
gevoelens en stress. 
We ondersteunen jou en begeleiden jou 
en geven tips over hoe je kunt omgaan 
met verlies, stress of trauma. We geven 
jou uitleg over wat mogelijke reacties zijn 
en hoe een verwerkingsproces verloopt. 

Neem contact op
Contacteer ons en we bekijken samen wat 
we voor jou kunnen doen. We helpen je 
graag op weg. 
Kunnen we jou toch niet verder helpen? 
Dan gaan we samen op zoek naar een 
andere dienst die wel een antwoord op je 
vragen biedt. 

Over CAW Limburg
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) is er voor iedereen in een 
kwetsbaar moment. Onze hulp is gratis, 
vertrouwelijk en vrijblijvend.
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