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Waar
naartoe?

Kind van een
(ex-)gedetineerde

Worstelt een kind of jongere met
moeilijkheden of vragen rond
detentie? Wens je hier als ouder of
hulpverlener op in te zetten, maar
weet je niet goed waar te beginnen?

Hiernaast wordt een overzicht
gegeven van organisaties die je
kunnen verder helpen.

Naam organisatie

Soort hulp

Telefoonnummer

Chat

Website

Mail/Contactformulier

JWW

JWW

Het JAC biedt gratis hulp aan jongeren tussen 12
en 25 jaar.

Awel biedt een luisterend oor aan kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar die met een probleem zitten of een verhaal te
vertellen hebben. De hulp is betrouwbaar, gratis en makkelijk bereikbaar.

Het CAW focust op het versterken van het
welzijn en helpt mensen met het oplossen van
hun vragen en problemen. Het wil steun
bieden aan al wie het moeilijk heeft zodat ze
nadien op zelfstandige basis verder kunnen.
Het CAW kan ook doorverwijzen naar eigen
afdelingen.

Het JWW heeft oog voor de gedetineerde en zijn
directe omgeving. Het kind kan bij het JWW
terecht voor informatie, advies en psychosociale
ondersteuning. Belangrijk om te weten is dat het
kind zelf geen aanmelding kan doen, dit dient te
gebeuren door een extern persoon.

De CKG’s vallen onder het aanbod van Kind en Gezin. Het CKG voorziet in een tijdelijk hulpaanbod voor
opvoedingsproblemen. Hun doel is dat ouders nadien op eigen kracht de opvoeding van hun kind(eren) verderzetten. Ze
bieden begeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Belangrijk om te weten is dat het kind zelf geen
aanmelding kan doen, dit dient te gebeuren door een extern persoon.
Het CLB is een plaats waar kinderen terecht kunnen met hun vragen en problemen.
Kinderen kunnen bij het CLB informatie, advies en begeleiding krijgen.
Belangrijk om te weten is dat je doorverwezen wordt via de school.

De Huizen Van Het Kind staan in voor de ondersteuning van gezinnen met
kinderen en het beantwoorden van vragen rond opgroeien en opvoeden.

Jonge Helden staat in voor de animatie tijdens kinderbezoek in de gevangenissen
van Antwerpen en Leuven. Vrijwilligers ondersteunen hierbij de ouder-kindrelatie.

Kind en Gezin zet zich in voor de kansen en belangen van kinderen en wil het welzijn vergroten.
In eerste instantie richt de organisatie zich tot de ouder.
Ze gaan voornamelijk informeren en sensibiliseren.

Het Kinderrechtencommissariaat is een instantie die dienst doet als klachtenlijn voor kinderen en jongeren
onder de 18 jaar. Wanneer hun rechten geschonden worden, kan een klacht ingediend worden.

