
Ook nu kan je met welzijnsvragen terecht bij 

CAW Zuid-West-Vlaanderen 

Hulpverleners staan paraat via telefoon, mail & chat 

 

Ook tijdens de coronacrisis is CAW Zuid-West-Vlaanderen er voor mensen met een welzijnsvraag. 

Het coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en leidt 

soms tot spanning, eenzaamheid, angst,… CAW Zuid-West-Vlaanderen staat paraat via telefoon, 

mail en chat om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen.  

 

Hulpverlening gaat door 

Je kan op dit moment niet langs komen bij CAW Zuid-West-Vlaanderen. We kunnen ook geen 

huisbezoeken doen. Maar we staan wel paraat via telefoon, mail en chat om mensen zo goed 

mogelijk te kunnen helpen. Nu veel hulpverleners van thuis uit werken, werd de hulp via telefoon, 

mail en chat versterkt. De gesprekken zijn dus niet korter of minder kwalitatief dan face-to-face 

gesprekken.  

 

Wie kan bij CAW Zuid-West-Vlaanderen terecht?  

Ook nu kan iedereen met een welzijnsvraag bij ons terecht. Het coronavirus kan ook extra vragen 

oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst,… oproepen. 

Ook voor  vragen rond deze thema’s kunnen mensen bij ons terecht. Het achterliggend aanbod zoals 

Slachtofferhulp, team Gezin, Relatie en Personen, de Bezoekruimte,.. blijft uiteraard ook bereikbaar.  

 

Waar kunnen mensen terecht? 

We zijn bereikbaar via telefoon, email en chat. Jongeren tot 25 jaar 

met een welzijnsvraag kunnen terecht bij het JAC, een deelwerking 

van het CAW. Mensen die ouder zijn dat 25 jaar kunnen terecht bij het 

CAW Zuid-West-Vlaanderen. Hieronder geven we u een overzicht van 

alle contactinformatie. 

 

Opvang dak- en thuislozen blijft open 

De residentiële centra en de nachtopvang blijven open. We zetten 

alles op alles om dit op een veilige manier te organiseren. Groepen 

worden gespreid, er zijn geen gezamenlijke eet- en kookmomenten, 

er zijn duidelijke richtlijnen op vlak van hygiëne en besmettingsgevaar, 

we zijn extreem alert voor symptomen bij cliënten en vermijden zoveel 

mogelijk face-to-face contact. De Inloop is tijdelijk gesloten. Samen 

met Stad Kortrijk zoeken we naar mogelijke oplossingen om minimale 

dienstverlening voor dak- en thuislozen te organiseren. Stad Kortrijk 

heeft Centrum Overleie ter beschikking gesteld voor minimale 

dienstverlening voor dak- en thuislozen. Ze kunnen er terecht voor 

een douche, wassalon, soep/koffie en een lockersysteem.  



Contactinformatie CAW Zuid-West-Vlaanderen 

 

Jonger dan 25 jaar? 
Contacteer het JAC 

Regio Kortrijk, 
Menen & 
Waregem 

 0800 13 500 
 
Jac@cawzuidwestvlaanderen.be 
 
www.jac.be/chat  

 
 
 

Ouder dan 25 jaar? 
Contacteer het CAW 

Regio Kortrijk & 
Waregem 

0800 13 500 
 
onthaal.kortrijk@cawzuidwestvlaanderen.be 
 
www.caw.be/chat  

 

 Regio Menen 0800 13 500 
 
onthaal.menen@cawzuidwestvlaanderen.be 
 
www.caw.be/chat 
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