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I N L E I D I N G

Beste,

In en rond Sint-Jans-Molenbeek zijn er heel wat welzijnsorganisaties actief. Om
jou op weg te helpen in dit zorgaanbod, werkten de scholengemeenschaps-
instelling 1080 en Brede School Molenbeek samen aan een welzijnsbrochure. De
brochure is gericht aan professionals die werken met kinderen van 2,5 jaar tot
en met het 6e leerjaar in Molenbeek. 

In deze brochure vind je een overzicht van de belangrijkste organisaties uit de
sociale kaart in en rond Molenbeek. De brochure moet ervoor zorgen dat je als
professional gemakkelijker weet naar wie je kan doorverwijzen of met welke
organisaties je contact kan opnemen voor een bepaalde vraag. Op deze manier
willen we jou ondersteunen in de zoektocht naar de juiste hulporganisaties.

De brochure wordt elk jaar nagekeken en verder aangevuld. Laat het ons dus
zeker weten als je fouten opmerkt en/of interessante aanvullingen hebt.

Veel succes ermee!

Scholengemeenschapsinstelling 1080 & Brede School Molenbeek

SGi1080
Scholengemeenschapsinstelling 1080
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BroM
Brede School Molenbeek
bredeschoolmolenbeek1080@gmail.com
www.bredeschoolmolenbeek.be

mailto:bredeschoolmolenbeek1080@gmail.com
http://www.bredeschoolmolenbeek.be/


K A A R T  M E T
W E L Z I J N S O R G A N I S A T I E S

Om een geografisch overzicht te krijgen op de welzijnsorganisaties in de buurt van
de school kan je gebruik maken van de google-maps kaart die bij deze
welzijnsbrochure hoort. De organisaties zijn op de kaart ook weergegeven per
thema.

Link naar de kaart: https://bit.ly/welzijnskaart 
of scan de QR code hiernaast.
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https://bit.ly/welzijnskaart


T H E M A T I S C H  O V E R Z I C H T

Hierna volgt een overzicht van de welzijnsorganisaties in deze brochure. De
organisaties zijn geordend per thema. Je zal opmerken dat sommige organisaties in
verschillende thema's aan bod komen. Er zijn 2 hoofdthema's met telkens 3
subthema's te onderscheiden:

1. Onderwijs
A. Algemeen

Organisaties met aandacht voor inclusief onderwijs,
onderwijsondersteuning, huiswerkbegeleiding, schoolverzuim/-uitval,
pesten, thuisonderwijs en armoede.

B. Leer- en ontwikkelingsstoornissen
Organisaties die gericht zijn op de ondersteuning van kinderen met
moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, leren,
geheugen, concentratie, gehoor... Het kan hier gaan over cognitieve
ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD), verstandelijke beperkingen,
autismespectrumstoornissen, communicatiestoornissen, specifieke
leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie), motorische
ontwikkelingsstoornissen, mentale beperkingen, concentratieproblemen,
gehoorstoornissen, taalproblemen, ...

 
2. Opvoeding en gezin

A. Algemeen
Organisaties die zich focussen op meertaligheid, gezins-, opvoedings- en
contextondersteuning, talentontwikkeling en armoede.

 B. Sociaal-emotioneel en gezondheid
Organisaties die zich richten op de identiteitsontwikkeling, het
psychologisch en lichamelijk welzijn van kinderen.

C. Verontrustende situaties en probleemgedrag
Organisaties die expertise hebben met betrekking tot discriminatie,
problematische opvoedingssituaties, geweld, misbruik en
kindermishandeling.

 
Meer informatie over al deze organisaties kan je terugvinden na het alfabetisch
overzicht vanaf pagina 10.
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CAR Centrum voor Ambulante Revalidatie De Poolster 
COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
COS+ Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Plus
Het Raster
Hubbie vzw
Lerni
Levenslust
Loepsy
Multipraktijk 't Ketje
ONW Ondersteuningsnetwerk Centrum Ganspoel
ONW Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel
OTT Ondersteuningsteam type 7 Koninklijk Instituut Woluwe
RCA Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen
Resonans
SONJA Erteejee
Zonnelied

B. Leer- en ontwikkelingsstoornissen
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Abrusco
Bednet
CLB Centrum Leerlingbegeleiding
Gems’up
Groep INTRO
KANS Centraal Meldpunt Brussel
Krijt
Ladder'op vzw
OCB Onderwijscentrum Brussel
Onder Ons
ONW Ondersteuningsnetwerk Centrum Ganspoel
ONW Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel
OTT Ondersteuningsteam type 7 Koninklijk Instituut Woluwe
OVSG Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
Pimento
School & Ziekzijn
Tumult

1. Onderwijs
 

A. Algemeen
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Alba
BroM Brede School Molenbeek
CIG Centra voor Integrale Gezinszorg
CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sloebernest
D’Broej
De Loper vzw
Foyer
Het Raster
Hopon / i-Mens
Huis der Gezinnen
Huis van het Kind
Kind en Gezin
Minor Ndako
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OOOC onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 't Pasrel
Pleegzorg
Radar
Rap op stap
SONJA Erteejee
Tonuso

2. Opvoeding en gezin

A. Algemeen

Awel - Kinder- en jongerentelefoon
Bru-Stars
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk
CGG Centra Geestelijke Gezondheidszorg
D’Broej
KANS Centraal Meldpunt Brussel
Levenslust
Lhiving
Lumi
Merhaba
Multipraktijk ’t Ketje
OBC Observatie- en behandelingscentrum Espero
OverKop

B. Sociaal-emotioneel en gezondheid
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Child Focus
CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sloebernest
Crisis-BXL
Hulplijn Geweld 1712
Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen
KiMiWa
Kinderrechtencommissariaat
Lokale politie Brussel-West
Minor Ndako
OBC Observatie- en behandelingscentrum Espero
OOOC onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 't Pasrel
Pleegzorg
RoSa 
SONJA Erteejee
Stop It Now!
Tonuso
Tzitemzo
VK Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Zorgcentrum na Seksueel Geweld

C. Verontrustende situaties en probleemgedrag

PAika
Pimento
Radar
Solentra
SONJA Erteejee
TEJO Therapie voor Jongeren
Tele-Onthaal 106
TIP Transgender InfoPunt
WGC Wijkgezondheidscentrum De Brug
Zelfmoord1813



A L F A B E T I S C H  O V E R Z I C H T

Abrusco
Alba
Awel - Kinder- en jongerentelefoon
Bednet
BroM Brede School Molenbeek
Bru-Stars
CAR Centrum voor Ambulante Revalidatie De
Poolster
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk
CGG Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Child Focus
CIG Centra voor Integrale Gezinszorg
CKG Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning Sloebernest 
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding
COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
COS+ Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
Plus
Crisis-BXL
D’Broej
De Loper vzw
Foyer
Gems Up
Groep INTRO
Het Raster
Hopon / i-Mens
Hubbie vzw
Huis der Gezinnen
Huis van het Kind
Hulplijn Geweld 1712
Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en
Vrouwen
KANS Centraal Meldpunt Brussel
KiMiWa
Kind en Gezin
Kinderrechtencommissariaat
Krijt
Ladder'op vzw
Lerni
Levenslust
Lhiving
Loepsy
Lokale politie Brussel-West
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Lumi
Merhaba
Minor Ndako
Multipraktijk 't Ketje
OBC Observatie- en behandelingscentrum Espero
OCB Onderwijscentrum Brussel
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn
Onder Ons
ONW Ondersteuningsnetwerk Centrum Ganspoel
ONW Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-
Brussel
OOOC onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum
't Pasrel
OTT Ondersteuningsteam type 7 Koninklijk
Instituut Woluwe
OverKop
OVSG Onderwijsvereniging van Steden en
Gemeenten
PAika
Pimento
Pleegzorg
Radar
Rap op stap
RCA Referentiecentrum voor
Autismespectrumstoornissen
Resonans
RoSa 
School & Ziekzijn
Solentra
SONJA Erteejee
Stop It Now!
TEJO Therapie voor Jongeren
Tele-Onthaal 106
TIP Transgender InfoPunt
Tonuso
Tumult
Tzitemzo
VK Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
WGC Wijkgezondheidscentrum De Brug
Zelfmoord1813
Zonnelied
Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Hieronder volgt een alfabetische lijst van de welzijnsorganisaties die opgenomen zijn in deze
brochure. Meer info over elk van deze organisaties kan je raadplegen vanaf pagina 10.



Leopold II laan 178, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
info@abrusco.be 
02 411 72 15
www.abrusco.be 

Brusselsesteenweg 78, 3020 Herent
alba@alba.be 
016 84 67 31
www.alba.be 

 
ABRUSCO

Doelgroep: jongeren van 12 tot 18 jaar
Thema’s: schooluitval, schoolverzuim

Abrusco heeft tot doel het terugdringen van schoolverzuim en het verhogen van de
gekwalificeerde uitstroom voor jongeren in het Nederlandstalig onderwijs die een link
hebben met Brussel.

Contactgegevens

ALBA
Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Thema’s: delictgerichte contextbegeleiding
Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een
vertrouwensbreuk of conflict zijn terechtgekomen, met zichzelf, met hun omgeving of
met de maatschappelijke norm. We hebben hierbij aandacht voor alle betrokkenen
(jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en de bredere context). Alba situeert zich
op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.

Contactgegevens
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Vooruitgangstraat 323/bus 2, 1030 Schaarbeek
brievenbus@awel.be | 102 (gratis)
info@awel.be | 02 534 37 43 (secretariaat)
www.awel.be

AWEL - KINDER- EN JONGERENTELEFOON
Doelgroep: 6 tot 25 jaar

Thema’s: telefonische of chathulplijn voor kinderen en jongeren
Awel wil elk kind en elke jongere een luisterend oor bieden. Ze kunnen Awel
contacteren over alles wat hen bezighoudt. Awel is er door te luisteren, mee te voelen
en mee te denken. Awel werkt volledig anoniem en is gratis.

Contactgegevens

 

mailto:info@abrusco.be
http://www.abrusco.be/
mailto:alba@alba.be
mailto:alba@alba.be
http://www.alba.be/
http://www.alba.be/
mailto:brievenbus@awel.be
mailto:info@awel.be
http://www.awel.be/


BroM Historisch Molenbeek en Maritiemwijk
Henegouwenkaai 29 bus 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 412 06 54

BroM Nieuw Molenbeek
Ninoofsesteenweg 124A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
0491 86 60 30

www.bredeschoolmolenbeek.be 
bredeschoolmolenbeek1080@gmail.com 

Leopold II 184 bus D, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
k.coppens@bru-stars.be 
0474 42 60 77 (coördinator)
www.bru-stars.be 

BROM BREDE SCHOOL MOLENBEEK
Doelgroep: 0 tot 12 jaar

Thema’s: talentontwikkeling
Brede School Molenbeek (BroM) is een netwerk van scholen en partners uit
verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die samenwerken
om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren. De partners 
 engageren zich binnen de Brede School vanuit hun expertise en mogelijkheden. BroM
fungeert als een schakel tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting,
uitwisseling en samenwerking.

Contactgegevens

BRU-STARS
Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Thema’s: geestelijke gezondheidszorg, psychische of psychiatrische problemen
Bru-Stars is het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren dat tussenkomt op vraag van professionelen en uitgaat van de noden van
kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context.

Contactgegevens
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Bondgenotenlaan 134 bus 4, 3000 Leuven
info@bednet.be
016 20 40 45 
www.bednet.be

BEDNET
Doelgroep: vanaf 3e kleuterklas tot en met einde secundair onderwijs

Thema’s: onderwijsondersteuning voor zieke kinderen
Bednet is een vorm van online afstandsonderwijs, voor zieke leerlingen die langdurig of
regelmatig niet naar school kunnen gaan. Via Bednet volgen afwezige leerlingen online
les, samen met hun klasgenoten. Ze zetten hun leerproces verder, ze houden contact
met leeftijdsgenoten en ze blijven bij de klasgroep horen. Bednet creëert thuis en in de
klas het gevoel dat een afwezige leerling écht mee in de klas zit. 

Contactgegevens

http://www.bredeschoolmolenbeek.be/
mailto:bredeschoolmolenbeek1080@gmail.com
mailto:k.coppens@bru-stars.be
http://www.bru-stars.be/
mailto:info@bednet.be
http://www.bednet.be/


Onthaal Brussel, Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
onthaal@cawbrussel.be 
02 486 45 00 (onthaal Brussel)

Maatschappelijke zetel, Priemstraat 19A, 1000 Brussel
algemeen@cawbrussel.be 
02 486 45 02 (maatschappelijke zetel)

0800 13 500 (algemeen)
www.caw.be 

Deelwerking Kruidtuin, Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-Node
kruidtuin@cgg-brussel.be 
02 511 06 60

Deelwerking West, Ninoofsesteenweg 120, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
west@cgg-brussel.be 
02 412 72 10

www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/brussel 

CAW CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK
Doelgroep: iedereen

Thema’s: welzijn
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en
problemen die te maken hebben met welzijn. We bieden ook hulp aan slachtoffers en
daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Contactgegevens

CGG CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Doelgroep: iedereen

Thema’s: geestelijke gezondheidszorg, verslavingsprobleem in combinatie met een psychisch
probleem, psychische problemen én een probleem met grensoverschrijdend gedrag

CGG Brussel vzw is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en bestaat uit 4
deelwerkingen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke deelwerking
beschikt over een multidisciplinair team samengesteld uit psychiaters, psychologen en
maatschappelijk werkers. In deelwerking Kruidtuin zit het kinder- en jongerenteam.

Contactgegevens
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Groot-Bijgaardenstraat 430, 1082 Sint-Agatha-Berchem
depoolster@vgc.be 
02 430 68 68
www.depoolster.be 

CAR CENTRUM VOOR AMBULANTE REVALIDATIE DE POOLSTER
Doelgroep: Kinderen van 18 maanden tot 12 jaar

Thema’s: leer- en ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen
Het revalidatiecentrum De Poolster onderzoekt en behandelt kinderen met
uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van o.a. spraak,
taal, motoriek, gedrag, geheugen of concentratie. Verder richten we ons op kinderen
met meer specifieke problemen, zoals verstandelijke beperking, ADHD of
ontwikkelingsdysfasie. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij
ons terecht voor onderzoek en therapie.

Contactgegevens

mailto:onthaal@cawbrussel.be
mailto:algemeen@cawbrussel.be
http://www.caw.be/
mailto:kruidtuin@cgg-brussel.be
mailto:west@cgg-brussel.be
http://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/brussel
mailto:depoolster@vgc.be
http://www.depoolster.be/


Houba de Strooperlaan 292 , 1020 Laken
116000@childfocus.org
116 000
https://childfocus.be/nl-be/

De Vogelzang, Vogelzanglaan 44, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
info@vgz-co.be 
02 660 58 70 (sociale en administratieve aspecten)
www.cigvlaanderen.org 

CKG Sloebernest, Alphonse en Maurice Hellinckxstraat 45, 1083 Ganshoren
ckgsloebernest@i-mens.be 
02 424 22 20
info@i-mens.be 
078 15 25 35
www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/ckg 

CHILD FOCUS
Doelgroep:  kinderen en jongeren

Thema’s: verdwijning, seksuele uitbuiting
De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - een stichting van
openbaar nut - is actief onder de naam Child Focus. Je kan steeds terecht op het gratis
noodnummer 116 000 om een verdwijning of een geval van seksuele uitbuiting te
melden. Wie toevallig op seksuele misbruikbeelden van minderjarigen botst, kan deze
anoniem melden via het burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be.

 
Contactgegevens

 
CIG CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG

Doelgroep: gezin met kinderen tussen 0 en 6 jaar
Thema’s: opvoedingsondersteuning

Centra voor Integrale Gezinszorg zijn voorzieningen (erkend door het agentschap
jongerenwelzijn) die zorgen voor de begeleiding en het verblijf van ouders, al dan niet
alleenstaand, en hun kinderen, van wie de gezinscohesie, de zorg voor de komende
generatie en de maatschappelijke integratie in het gedrang komt of al verstoord is. De
opvang en begeleiding is gericht op het verbeteren van de opvoedingscontext en van de
relationele, individuele, familiale en maatschappelijke context en heeft finaal als doel de
maatschappelijke integratie. De veiligheid, integriteit en de ontwikkelingskansen van het
jonge kind staan hierin centraal.

Contactgegevens

CKG CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING
SLOEBERNEST 

Doelgroep: gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar
Thema’s: opvoedingsondersteuning

Een CKG of Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning biedt hulp bij
opvoedingsproblemen. Wij ondersteunen gezinnen waar de opvoeding voor ouder en/of
kind vastloopt of dreigt vast te lopen. Ons doel is, samen voorkomen dat de
gezinsproblemen verder toenemen. Ook in dringende crisissituaties staan wij ouders en
hun kinderen bij. Dankzij onze tijdelijke begeleiding helpen wij gezinnen terug op weg.
Belangrijk is dat de gezinnen zelf bereid zijn om mee te werken.

Contactgegevens
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mailto:116000@childfocus.org
https://childfocus.be/nl-be/
mailto:info@vgz-co.be
http://www.cigvlaanderen.org/
mailto:ckgsloebernest@i-mens.be
mailto:info@i-mens.be
http://www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/ckg
http://www.misbruikbeelden.be/


Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
De onderwijsloopbaan: vragen bij studiekeuze, studierichtingen, diploma's ...
Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst,
pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen,
druggebruik, overgewicht ...

CLB VGC
Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem
clbvgc@clbvgc.be 
02 482 05 72
www.clbnbrussel.be

GO! CLB Brussel
Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem
info@clbbrussel.be 
02 479 25 05
www.clbbrussel.be/home

Vrij CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
info@vclbpb.be 
02 512 30 05
www.vclb-pieterbreughel.be 

Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
cos@uzbrussel.be 
02 477 56 95
www.uzbrussel.be/web/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos-kidz/expertise 

CLB CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Doelgroep: leerling, ouders en school

Thema’s: leerlingenbegeleiding
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB). Een CLB kan helpen bij vragen over:

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen,
verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers … 
Het CLB werkt op vraag van de leerling, ouders of van de school.

Contactgegevens

COS CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Doelgroep: van bij de geboorte tot aan het einde van het eerste leerjaar

Thema’s: Cognitieve ontwikkelingsstoornissen, ADHD, Autismespectrumstoornissen,
Communicatiestoornissen, Specifieke leerstoornissen, Motorische ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen staat in voor de multidisciplinaire
diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen en de multidisciplinaire opvolging van baby’s
en kinderen met een verhoogde kans op ontwikkelingsstoornissen omwille van
bijvoorbeeld ernstige prematuriteit, genetische aandoeningen, complicaties tijdens de
zwangerschap of geboorte, een oncologische pathologie, …

Contactgegevens
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mailto:clbvgc@clbvgc.be
http://www.clbnbrussel.be/
mailto:info@clbbrussel.be
http://www.clbbrussel.be/home
mailto:info@vclbpb.be
http://www.vclb-pieterbreughel.be/
mailto:cos@uzbrussel.be
http://www.uzbrussel.be/web/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos-kidz/expertise


Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
cosplus@uzbrussel.be 
02 477 56 95
www.uzbrussel.be/web/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-plus-cos-
kidz/expertise 

Leopold II Laan 184 D, 1080 Brussel
crisismeldpunt.brussel@cawbrussel.be
02 209 16 36
www.caw.be/locaties/crisis-bxl

COS+ CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN PLUS
Doelgroep: vanaf het tweede leerjaar tot het einde van de hogere studies

Thema’s: Cognitieve ontwikkelingsstoornissen, ADHD, Communicatiestoornissen, Specifieke
leerstoornissen, Motorische ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Plus staat in voor de multidisciplinaire
diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten.

Contactgegevens

CRISIS-BXL
Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Thema’s: crisissituatie
Professionele aanmelders kunnen terecht bij Crisis-BXL om een crisis te melden. De
medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er
wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie.
Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet
worden geboden.

Contactgegevens
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02/412.06.50
www.dbroej.be 
info@dbroej.be 

Centrum West 
Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
centrumwest@dbroej.be 
02 411 09 04

VMJ-AJM
Vermicellifabriekstraat 10, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
0485 94 98 93

D’BROEJ
Doelgroep: 6 tot 25 jaar

Thema’s: vrijetijdsbesteding, welzijn
D'Broej, voluit De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren, wil via het
ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel
individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk
kwetsbare context.

Contactgegevens

In Molenbeek zijn twee vestigingen van D’Broej:

 

mailto:cosplus@uzbrussel.be
mailto:cosplus@uzbrussel.be
http://www.uzbrussel.be/web/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-plus-cos-kidz/expertise
mailto:crisismeldpunt.brussel@cawbrussel.be
https://www.caw.be/locaties/crisis-bxl/
http://www.dbroej.be/
mailto:info@dbroej.be
mailto:centrumwest@dbroej.be


Werkhuizenstraat 38, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
hamida.chikhi@foyer.be 
02 410 75 81 | 02 411 74 95 (algemeen)

Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
koen.geurts@foyer.be 
02 411 87 32

Hilde.desmedt@foyer.be | pim@foyer.be

FOYER
Doelgroep: iedereen

Thema’s: Meertaligheid, Interculturele bemiddeling, Juridisch advies, Integratie
Foyer is een vzw met verschillende deelwerkingen die in Brussel al ruim vijftig jaar
bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Ons aanbod omvat interculturele
bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten voor
zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en empowerment, naast
dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren.
www.foyer.be

Interculturele Bemiddeling & Juridische Permanentie
De dienst Interculturele Bemiddeling vervult een brugfunctie tussen zorgverstrekkers en
patiënten of cliënten met een migratieachtergrond. Die anderstalige hulpvragers kunnen
dankzij onze tolkdiensten, duiding, informatie of (emotionele) ondersteuning rekenen op
toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg.
Bij de juridische permanentie kan je terecht voor vragen i.v.m. het Vreemdelingenrecht.

Contactgegevens

Roma & woonwagenbewoners 
De Roma-dienst van Foyer vzw is actief als steunpunt met betrekking tot Roma en
woonwagenbewoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze doelstelling is het
bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid van Roma en woonwagenbewoners
door begeleiding en oriëntatie naar een realistisch toekomstperspectief. De nadruk ligt
hierbij op integratie via onderwijs, opleiding en tewerkstelling.

Contactgegevens

Meertaligheid (PIM)
Foyer heeft een ruime expertise opgebouwd rond meertalig opvoeden, omgaan met
thuistalen en het aanleren van de integratieta(a)l(en).

Contactgegevens
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Glasgowstraat 18, 1070 Anderlecht
eveliengeeraerts@deloper.be 
02 520 11 30
www.deloper.be 

DE LOPER VZW
Doelgroep: gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar

Thema’s: Contextbegeleiding
De Loper vzw is een centrum voor thuisbegeleiding voor gezinnen met een
problematische opvoedingssituatie. 

Contactgegevens

mailto:hamida.chikhi@foyer.be
mailto:hamida.chikhi@foyer.be
mailto:koen.geurts@foyer.be
mailto:koen.geurts@foyer.be
mailto:Hilde.desmedt@foyer.be
mailto:pim@foyer.be
http://www.foyer.be/
mailto:eveliengeeraerts@deloper.be
http://www.deloper.be/


Kasterlinden, Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem
rose.vanlysebettens@kasterlinden-vgc.be 
0491 62 46 08
www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/project-gems 

Charles Parentéstraat 6, 1070 Anderlecht
info@groepintro.be 
02 242 85 43
www.groepintro.be 

August De Boeckstraat 20, 1800 Vilvoorde
info@hetraster.be
02 757 11 18
www.hetraster.be

GEMS UP
Doelgroep: schoolgaande kinderen (kleuter, lager, secundair)

Thema’s: onderwijsondersteuning, gedrags- en emotionele stoornissen
Het GEMS Up-project situeert zich binnen de werking van Ondersteuningsteam
Kasterlinden. Dit team biedt ondersteuning aan leerlingen (type 3: gedrags- en
emotionele stoornissen) met een specifieke onderwijsbehoefte én aan het schoolteam.
We zetten in op een inclusieve schoolomgeving, waarin alle leerlingen op gelijke voet
kunnen meedoen aan de lessen.

Contactgegevens

GROEP INTRO
Doelgroep:  scholen, jongeren

 Thema’s: schoolloopbaan, schoolklimaat, pesten
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van
persoonlijke groei. Een inclusieve samenleving is hierbij ons doel. We doen dit via
tewerkstelling, vorming, coaching en advies en dat binnen de 6 domeinen waarin we
actief zijn: maatwerk, werk, school, vrije tijd, buurt en justitie.

Contactgegevens

HET RASTER
Doelgroep: Kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis

Thema’s: Autismespectrumstoornissen
Het Raster is één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep
autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het
Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de
provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het
Raster biedt mobiele (de begeleider komt bij jou aan huis) en ambulante begeleiding (de
begeleiding gaat door op de dienst). Begeleidingen kunnen ook in groep. Daarnaast zijn
er nog een aantal andere vormen van ondersteuning.

Contactgegevens
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mailto:rose.vanlysebettens@kasterlinden-vgc.be
http://www.kasterlinden.be/ondersteuningsmodel/nieuws/project-gems
mailto:info@groepintro.be
http://www.groepintro.be/
mailto:info@hetraster.be
http://www.hetraster.be/


i-Mens, Alfons en Maurice Hellinckxstraat 45, 1083 Ganshoren
hopon@i-mens.be 
02 421 79 93 
www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/hopon 

Jean Robiestraat 29, 1060 Sint-Gillis
info@hubbie.brussels
02 420 43 13
www.hubbie.brussels 

Huis der Gezinnen, Veeartsenstraat 20, 1070 Anderlecht
info@huisdergezinnen.be 
02/526 16 30
0473/83 16 67
www.huisdergezinnen.be

HOPON / I-MENS
Doelgroep: gezinnen met kinderen tussen 0 en 15 jaar

Thema’s: opvoedingsondersteuning
HOPON biedt opvoedingsondersteuning in regio Brussel. Iedereen met een vraag over
de opvoeding van jonge kinderen tussen 0 en 15 jaar kan bij ons terecht. We bieden je
een luisterend oor en zoeken samen naar antwoorden. We zijn er niet alleen voor
ouders, maar ook voor grootouders, pleegouders, plusouders, ... En professionele
opvoeders zoals leerkrachten en kinderbegeleiders. We geven niet alleen advies, maar
organiseren ook gratis oudercafés, informatiesessies en vormingen op maat op vraag van
Brusselse kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties en scholen. Bijvoorbeeld over
meertalig opvoeden, slapen, grenzen stellen, multimedia, gezonde voeding.

Contactgegevens

HUBBIE VZW
Doelgroep: iedereen

Thema’s: mensen met een beperking, talentontwikkeling
Hubbie is een organisatie die kennis, expertise en veel ervaring hebben in de sector voor
mensen met een beperking. We bieden integrale ondersteuning aan mensen met een
beperking op vlak van wonen, werken, leren, ontspanning en vrije tijd in Brussel.

Contactgegevens

HUIS DER GEZINNEN
Doelgroep: gezinnen vanaf de zwangerschap tot 6 jaar

Thema’s: opvoedingsondersteuning
Je kunt (aanstaande) ouders doorverwijzen naar Huis der Gezinnen voor brede
ondersteuning op het gebied van opvoeding. Iedereen is welkom – gezinnen en
alleenstaande ouders. Alle activiteiten zijn gratis en zonder inschrijving. De ouders die
gebruik maken van ons aanbod, ervaren Huis der Gezinnen als een veilige,
laagdrempelige plek. Ze kunnen hier praktische, medische en opvoedkundige
ondersteuning krijgen en doen nieuwe sociale contacten op. We kunnen ouders
ontvangen in het Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch, Berbers, Macedonisch,
Bulgaars en Roma. Voor andere talen zoeken we een oplossing. Ook als begeleider kun
je telefonisch of aan ons onthaal bij ons terecht met jouw vragen.

Contactgegevens
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mailto:hopon@i-mens.be
mailto:hopon@i-mens.be
http://www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/hopon
mailto:info@hubbie.brussels
http://www.hubbie.brussels/
mailto:info@huisdergezinnen.be
http://www.huisdergezinnen.be/


info@huisvanhetkindbrussel.be 
www.huisvanhetkindbrussel.be 

Huis van het Kind Anderlecht, Paul Jansonlaan 68, Anderlecht
Huis van het Kind Nieuwland, Nieuwland 194, Brussel-Stad

02 449 60 70
Huis van het Kind Noord, Vooruitgangstraat 319, Schaarbeek

02 274 20 22
Huis van het Kind Theodora, Laarbeeklaan 117/2, Jette

1712
www.1712.be

HUIS VAN HET KIND
Doelgroep: ouders en opvoedingsverantwoordelijken

Thema’s: opvoedingsondersteuning
In Brussel zijn er tal van organisaties die gezinnen ondersteunen. Veel van deze
initiatieven werken samen als één netwerk om nieuwe activiteiten op te zetten of om
elkaar te versterken. We hopen zo allemaal samen de Brusselse gezinnen zo maximaal
mogelijk bij te staan. We willen bijdragen aan een leefomgeving waarin het goed
opvoeden en opgroeien is. Huis van het Kind Brussel is er voor alle kinderen en
jongeren, (aanstaande) moeders en vaders en andere opvoedingsverantwoordelijken die
aansluiting zoeken bij het Nederlandstalige aanbod. In een Huis van het Kind kan je
terecht met al je vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. Je krijgt info en advies
over zwangerschap, geboorte, zorgen voor baby's en peuters, kinderen opvoeden ... Je
kan er ook spelen met je kind en andere ouders ontmoeten.

Contactgegevens

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er drie fysieke Huizen van het Kind:

HULPLIJN GEWELD 1712
Doelgroep: iedereen

Thema’s: geweld; misbruik; kindermishandeling
1712 is een professionele hulplijn voor elke burger met een vraag over geweld, misbruik
en kindermishandeling. 1712 luistert. 1712 geeft advies. 1712 verwijst door.

Contactgegevens
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Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be 
02 233 44 00
https://igvm-iefh.belgium.be/nl 

 
INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN

Doelgroep: iedereen
Thema’s: geslachtsdiscriminatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale
overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van
vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op
basis van geslacht.

Contactgegevens

mailto:info@huisvanhetkindbrussel.be
http://www.huisvanhetkindbrussel.be/
http://www.1712.be/
mailto:gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
https://igvm-iefh.belgium.be/nl
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Leopold II-laan 178, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
info@kans.brussels 
02 313 99 11
http://kans.brussels/ 

Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
info@expertisecentrumkindermishandeling.be
www.kimiwa.be

KANS CENTRAAL MELDPUNT BRUSSEL
Doelgroep: 6 tot 20 jaar

Thema’s: schooluitval
KANS is een netoverstijgende CLB-werking die het bestaande aanbod rond schooluitval
vlotter toegankelijk wil maken en verder op elkaar af te stemmen. Er zijn verschillende
organisaties die zowel preventieve als hersteltrajecten voor kinderen en jongeren
aanbieden (individueel), alsook voor (klas)groepen, om (verdere) demotivatie en schools
afhaken te vermijden. Wij bieden enerzijds informatie rond de bestaande trajecten voor
jongeren die dreigen uit te vallen op school. Anderzijds staan we in voor de regie van 
 trajecten op maat voor jongeren bij wie schoollopen (al dan niet tijdelijk) moeilijk is.

Contactgegevens

KIMIWA
Doelgroep: professionals

Thema’s: kindermishandeling
Ki Mi Wa staat voor kindermishandeling, wat is dat? Wat kan je doen? KIMIWA gidst je
door je verschillende krachten en veel voorkomende valkuilen in de omgang met
kindermishandeling. Laat je sterken door de info die je hier vindt, omring je door je
collega’s, vrienden, hulpverleners,… 

Contactgegevens

Hoofdzetel Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis
info@kindengezin.be | brussel-noord@opgroeien.be 
078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)
www.kindengezin.be 

Ninoofsesteenweg 124 A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

KIND EN GEZIN
Doelgroep: 0 tot 3 jaar

Thema’s: opvoedingsondersteuning
Kind en Gezin is het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders en jonge kinderen die
in Vlaanderen en Brussel opgroeien. Wij willen het recht op kansrijk opgroeien
realiseren  voor élk kind en elke jongere in Vlaanderen. Om dit te bereiken werken we
samen met partners.

Contactgegevens

In Molenbeek zijn er twee consultatiebureaus. Een consultatiebureau doet preventief
medische, psychosociale en pedagogische consultatie van gezinnen met kinderen tot ze
naar school gaan.

mailto:info@kans.brussels
http://kans.brussels/
http://kans.brussels/
mailto:info@expertisecentrumkindermishandeling.be
http://www.kimiwa.be/
mailto:info@kindengezin.be
mailto:brussel-noord@opgroeien.be
http://www.kindengezin.be/


Kinderen: aanbieden van betaalbare onderwijsondersteuning aan huis of in de vorm
van steunklasjes en thema-workshops.
Ouders: indien nodig ondersteunen en doorverwijzen naar de juiste instanties zodat
een kind een kind kan zijn.
Begeleider: Ladder’op vzw biedt haar begeleiders de kans om in contact te komen
met de Brusselse jeugd. De unieke ervaring die ze tijdens hun Ladder’op begeleiding
opdoen zorgt vaak voor een blijvende maar positieve indruk.

Bergense Steenweg 436, 1070 Anderlecht
info@ladderop.be 
0487 528 141
www.ladderop.be 

 
LADDER'OP VZW

Doelgroep: lagere school kinderen
Thema’s: (buitenschoolse) onderwijsondersteuning

Ladder’op vzw ondersteunt kansarme Brusselse leerlingen doorheen hun schoolcarrière
om ze de sociale ladder te helpen opklimmen. We hebben drie belangrijke pijlers:

Contactgegevens
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Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
 info@vzwkrijt.be
0473 56 72 79
www.aanpakschoolfacturen.be

 
KRIJT

Doelgroep: scholen
Thema’s: armoede

Vzw Krijt ondersteunt scholen en hun partners zodat alle leerlingen in armoede of
kwetsbare posities gelijke kansen krijgen.

Contactgegevens

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Algemeen: kinderrechten@vlaamsparlement.be | 02 552 98 00
Klachtenlijn: klachten@kinderrechten.be | 0800 20 808

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
Doelgroep: jongeren, ouders, professionals

Thema’s: kinderrechten
Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van kinderrechten in
Vlaanderen. Dat doen we door te luisteren naar kinderen, jongeren, ouders en
professionals. We onderzoeken onafhankelijk hun klachten over mogelijke schendingen
van kinderrechten. We bemiddelen en geven individueel advies. Voor het Vlaams
Parlement en andere beleidsmakers formuleren we concrete beleidsadviezen. Zo willen
we de stem van kinderen en jongeren maximaal laten weerklinken. 

Contactgegevens

mailto:info@ladderop.be
http://www.ladderop.be/
http://www.ladderop.be/
mailto:info@vzwkrijt.be
mailto:info@vzwkrijt.be
https://www.aanpakschoolfacturen.be/
mailto:kinderrechten@vlaamsparlement.be
mailto:klachten@kinderrechten.be


Edmond Machtenslaan 49, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
VZW Levenslust, Scheestraat 74, 1750 Lennik
info@levenslustvzw.be 
02 410 31 41
 02 568 11 00
https://levenslustvzw.be/ 

Poolstraat 2/122, 1210 Sint-Joost-ten-Node
info@lhiving.be 
02 201 14 19
www.lhiving.be 

LEVENSLUST
Doelgroep: jongeren van 6 tot 25 jaar

Thema’s: leermoeilijkheden, leerstoornissen, socio-emotionele problemen, gedragsproblemen,
autismespectrumstoornis

VZW Levenslust is een vrijzinnige humanistische organisatie met een pluralistische
invalshoek. We ondersteunen jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen
van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of
gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. We bieden Buitengewoon Lager
Onderwijs (BuBaO), Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO) en ondersteuning vanuit
een Multi-Functioneel Centrum (MFC). We zoeken voor elke jongere de beste
individuele benadering, aangepast aan zijn of haar noden.

Contactgegevens

LHIVING
Doelgroep: personen met ernstige/chronische ziekte in kansarmoede

Thema’s: welzijn
Vzw Lhiving wil psychosociale en administratieve hulp bieden aan mensen met een
ernstige/chronische ziekte die zich in een kansarme situatie bevinden, en aan hun gezin.
Ons streefdoel is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënt te verbeteren
zodat deze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de maatschappij en
op een volwaardige manier kan participeren. Lhiving helpt hen bij het zoeken naar een
aangepaste en betaalbare woonst en koppelt hieraan een meer of minder intensieve
begeleiding. Hierbij gaan we altijd uit van de kracht van de mensen zelf. Lhiving biedt
begeleiding op maat vanuit drie deelwerkingen: de antenne, de ambulante werking en de
semi-residentiële werking met 18 transitwooneenheden.

Contactgegevens
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Terranova, Blekerijstraat 23/29, 1000 Brussel
lerni@klstjan.be
02 891 09 46 
www.lerni.be/nl

 
LERNI

Doelgroep: kinderen en tieners
Thema’s: ontwikkelings- en leerstoornissen

LERNI VZW is een multidisciplinair centrum voor de diagnose en de behandeling van
ontwikkelings- en leerstoornissen. Het is vooral gericht op Brusselse kinderen en tieners
met verschillende sociale en culturele achtergronden, met leer- en / of
ontwikkelingsstoornissen in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs.

Contactgegevens

mailto:info@levenslustvzw.be
https://levenslustvzw.be/
mailto:info@lhiving.be
http://www.lhiving.be/
mailto:lerni@klstjan.be
http://www.lerni.be/nl


Politiecommissariaat Centrum, Briefdragerstraat 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
ZPZ.BruWest@police.belgium.eu
02 412 12 12
www.politie.be/5340/nl/

çavaria, Kammerstraat 22, 9000 Gent
vragen@lumi.be
0800-99-533 (gratis) | 09 223 69 29 (secretariaat)
www.lumi.be

Baksteenkaai 76/2, 1000 Brussel
info@merhaba.be
0487 55 69 38 (MerhabaPhone) | 0483 09 10 07
www.merhaba.be/nl

LOKALE POLITIE BRUSSEL-WEST
Doelgroep: iedereen

Thema’s: veiligheid
De politiezone Brussel-West behoort tot de lokale politie en is een van de zes lokale
politiezones van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. De gemeenten Sint-Jans-
Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg vormen samen de
politiezone Brussel-West.

Contactgegevens

LUMI
Doelgroep: iedereen

Thema’s: infohulplijn; gender en seksuele diversiteit
Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en
gender. Onze vrijwilligers luisteren anoniem, gratis en zonder vooroordelen. Lumi heeft
niet op alles een antwoord maar we luisteren anoniem en vertrouwelijk en voelen en
denken met je mee. Je kan bellen, chatten of mailen. Lumi is ook een meldpunt voor
discriminatie omwille van je seksuele voorkeur, genderexpressie of -identiteit.

Contactgegevens

MERHABA
Doelgroep: LGBT+ personen met migratieachtergrond

Thema’s:  LGBT+, migratieachtergrond
Merhaba verenigt en empowert LGBT+ personen met een migratieachtergrond. Samen
bouwen we aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk van ons zich veilig,
thuis en volwaardig deel van voelt.

Contactgegevens
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Els.Simillion@loepsy.be 
https://loepsy.be/ 

LOEPSY
Doelgroep: kinderen tussen 2 en 8 jaar

Thema’s: intelligentietest
De psychologen van Praktijk Loepsy nemen een gestandaardiseerde intelligentietest af
en bezorgen u het nodige document om de terugbetaling bij de mutualiteit aan te
vragen. De intelligentiemeting gebeurt door erkende psychologen.

Contactgegevens

mailto:ZPZ.BruWest@police.belgium.eu
mailto:ZPZ.BruWest@police.belgium.eu
http://www.politie.be/5340/nl/
http://www.politie.be/5340/nl/
mailto:vragen@lumi.be
http://www.lumi.be/
mailto:info@merhaba.be
http://www.merhaba.be/nl
mailto:Els.Simillion@loepsy.be
https://loepsy.be/
https://loepsy.be/


Hoofdkantoor, Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht
info@minor-ndako.be
02 503 56 29
https://minor-ndako.be/ 

MINOR NDAKO
Doelgroep: 0 tot 26 jaar

Thema’s: problematische opvoedingssituatie, buitenlandse niet-begeleide minderjarigen
Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun
context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken
en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen
maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken
naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. Minor-Ndako is erkend door de
Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

Contactgegevens
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Leiestraat 15, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 479 89 82
www.tketje.be 

Middelweg 99, 1130 Haren
info@obc-espero.org 
02 880 86 90
www.obc-espero.be 

MULTIPRAKTIJK 'T KETJE
Doelgroep: 0 tot 12 jaar

Thema’s: multidisciplinaire begeleiding
Multidisciplinaire begeleiding op kindermaat: logopedie (taalstoornissen, stem en
articulatie), kinesitherapie (bobath, psychomotoriek en ontwikkelingsstimulatie) en
psychotherapie (psychotherapie en testing).

Contactgegevens

OBC OBSERVATIE- EN BEHANDELINGSCENTRUM ESPERO
Doelgroep: 3 tot 21 jaar

Thema’s: psychosociale ontwikkelingsnoden
Een observatie- en behandelcentrum OBC biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun
context wanneer hun ontwikkeling vastloopt door een complex samenspel van
individuele en sociale factoren. In een OBC kan je terecht voor diagnostiek, behandeling
en verblijf. Een interprofessioneel team brengt samen met de kinderen, jongeren en hun
context in kaart wat er aan de hand is, en gaat samen met hen op zoek hoe er terug
groei en ontwikkeling op gang kan worden gebracht. Diagnostiek en behandeling zijn
hierbij meestal nauw verweven: al doende interveniëren brengt meer diagnostische
duidelijkheid over welke evolutie nog mogelijk is in de complexe psychosociale patronen
die het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun context bemoeilijken. Waar nodig
zal een OBC na een diagnostiek- en/of behandelperiode, samen met kinderen, jongeren
en hun context, gericht op zoek gaan naar verdere ondersteuning.

Contactgegevens

 

mailto:info@minor-ndako.be
https://minor-ndako.be/
http://www.tketje.be/
mailto:info@obc-espero.org
http://www.obc-espero.be/
http://www.obc-espero.be/


Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel
onderwijscentrumbrussel@vgc.be 
02 210 63 90
www.onderwijscentrumbrussel.be 

OCB ONDERWIJSCENTRUM BRUSSEL
Doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs

Thema’s: onderwijsondersteuning
Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil dat alle kinderen en jongeren in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel een succesvolle onderwijsloopbaan kunnen
doorlopen. Hun talige achtergrond (Nederlandstalig, anderstalig of meertalig) of
sociaaleconomische situatie (kansarm of kansrijk) vormt daarbij geen drempel. Het OCB
realiseert deze missie via professionalisering van stadsleerkrachten vanuit de inzichten
van Urban Education.

Contactgegevens
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OCMW Molenbeek - Centrale Administratie, Alphonse Vandenpeereboomstraat 14,
1080 Sint-Jans-Molenbeek
contact@ocmw1080.brussels
0800 35 239
02 412 47 70
www.ocmw-molenbeek.be 

Gustave Schildknechtstraat 28, 1020 Laken
 onderons@skynet.be
 02 426 60 01
0486 50 89 97
www.onderonsvzw.com/onderonsvzw

OCMW OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Doelgroep: iedereen

Thema’s: maatschappelijke dienstverlening, armoede
Een OCMW, verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor
het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een
brede waaier aan diensten aanbiedt.

Contactgegevens

ONDER ONS
Doelgroep: iedereen

Thema’s: huiswerkbegeleiding
Ontmoetingsruimte en educatieve activiteiten voor vrouwen met als doel hun sociale en
persoonlijke vaardigheden te bevorderen. Ook schenken wij speciale aandacht aan
vrouwen met een migratieachtergrond in een kwetsbare maatschappelijke positie.
Daarbij ondersteunen wij ook kinderen uit Nederlandstalige scholen.

Contactgegevens

mailto:onderwijscentrumbrussel@vgc.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
mailto:contact@ocmw1080.brussels
http://www.ocmw-molenbeek.be/
http://skynet.be/
https://www.onderonsvzw.com/onderonsvzw


Centrum Ganspoel, Ganspoel 2, 3040 Huldenberg
coordinatie@otganspoel.be
0497 90 27 58
www.ganspoel.be

 
ONW ONDERSTEUNINGSNETWERK CENTRUM GANSPOEL

Doelgroep: kleuter en lager onderwijs
Thema’s: onderwijsondersteuning, visuele of visueel meervoudige beperking (type 6)

BuBaO Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan scholen voor gewoon onderwijs bij
de begeleiding van kleuters (tussen 2,5 en 6 jaar) en kinderen tot 12 jaar met een
visuele of visueel meervoudige beperking (type 6). Het doel van deze ondersteuning is
om de inclusie van jonge kinderen met een visuele beperking te bevorderen en te
versterken in het gewoon basisonderwijs.

Contactgegevens
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ONW West-Brabant-Brussel, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren
zorgloket@onwwbb.be
02 426 63 16
www.onwwbb.be 

Vestiging Schaarbeek, Emile Zolalaan 50, 1030 Schaarbeek
directie@tpasrel.be 
02 215 51 77
www.tpasrel.be 

ONW ONDERSTEUNINGSNETWERK WEST-BRABANT-BRUSSEL
Doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs

Thema’s: onderwijsondersteuning; leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:
verstandelijke beperking (type 2), emotionele of gedragsstoornis (type 3),

autismespectrumstoornis (type 9)
Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van vier partners, namelijk het
buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische
begeleidingsdienst. Het doel van de ondersteuning is inclusief onderwijs versterken
door middel van het handelingsbekwamer maken van leerkrachten in het omgaan met
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: een verstandelijke beperking (type 2), een
emotionele of gedragsstoornis zonder verstandelijke beperking (type 3), een
autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking (type 9).

Contactgegevens

OOOC ONTHAAL-, ORIËNTATIE- EN OBSERVATIECENTRUM 'T PASREL
Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Thema’s: problematische leefsituatie
Als onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum wil ’t Pasrel voor minderjarigen en hun
gezin/context een lastige situatie mee helpen uitklaren en een voorstel formuleren over
hoe met die situatie zinvol kan omgegaan worden, met aandacht voor eventuele verdere
hulpverlening. We begeleiden zowel ambulant als residentieel, en opteren ervoor om
soepel tussen deze werkvormen te kunnen switchen als dit in het belang van de jongere
is.

Contactgegevens

mailto:coordinatie@otganspoel.be
http://www.ganspoel.be/
mailto:zorgloket@onwwbb.be
mailto:zorgloket@onwwbb.be
http://www.onwwbb.be/
http://www.onwwbb.be/
mailto:directie@tpasrel.be
http://www.tpasrel.be/


Koninklijk Instituut Woluwe, Georges Henrilaan 278, 1200 Brussel
ondersteuningtype7@kiwoluwe.be
02 735 40 85
www.kiwoluwe.be

OTT ONDERSTEUNINGSTEAM TYPE 7 KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs

Thema’s: onderwijsondersteuning, auditieve beperking of spraak-of taalontwikkelingsstoornis 
Het Koninklijk Instituut Woluwe heeft 2 ondersteuningsteams. Een team dat kinderen
en jongeren type 7 (auditieve beperking of spraak-of taalontwikkelingsstoornis)
ondersteunt op niveau van basis- en secundair onderwijs en een team dat jongeren met
een type 6 problematiek ondersteunt op niveau secundair onderwijs

Contactgegevens
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Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
brussel@overkop.be 
0466 20 49 55 | 0477 65 09 57
www.overkop.be 

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
info@ovsg.be 
02 506 41 50
www.ovsg.be

OVERKOP
Doelgroep: 12 tot 25 jaar

Thema’s: welzijn
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en
allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor
vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp.

Contactgegevens

OVSG ONDERWIJSVERENIGING VAN STEDEN EN GEMEENTEN
Doelgroep: OVSG onderwijs

Thema’s: pedagogische begeleiding
OVSG ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren van democratisch,
kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. Onze uitgebreide pedagogische en juridische
dienstverlening stellen we voor in deze folder.

Contactgegevens

KidZ Health Castle, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette
Kinderpsychiatrie@uzbrussel.be
02 477 60 72
www.uzbrussel.be/web/psychiatrie-paika-kidz/expertise

 
PAIKA

Doelgroep: 0 tot 18 jaar
Thema’s: kinderpsychiatrische zorg

Kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s) kunnen voor kinderpsychiatrische zorg
terecht bij PAika, de Psychiatrische Afdeling voor infants, kinderen en adolescenten van
het UZ Brussel.

Contactgegevens

https://www.kiwoluwe.be/
mailto:brussel@overkop.be
http://www.overkop.be/
mailto:info@ovsg.be
http://www.ovsg.be/
mailto:Kinderpsychiatrie@uzbrussel.be
https://www.uzbrussel.be/web/psychiatrie-paika-kidz/expertise
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Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
info@pimento.be 
03 336 99 99
www.pimento.be

 
PIMENTO

Doelgroep: vanaf 6 jaar
Thema’s: relaties en seksualiteit, identiteit, pesten en weerbaarheid

Pimento is een vormings-, informatie- en participatieorganisatie voor kinderen, jongeren
en hun begeleiders. Wij bieden expertise rond de volgende thema's: relaties en
seksualiteit; identiteit, pesten en weerbaarheid...

Contactgegevens

Sainctelettesquare 13/15 1000 Brussel
info@pleegzorgvbb.be 
02 428 80 09
www.pleegzorg.be/vlaams-brabant 

PLEEGZORG
Doelgroep: iedereen

Thema’s: opvoedingsondersteuning, pleegzorg
Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel begeleidt pleegkinderen, pleegjongeren en
volwassen pleeggasten die in onze regio bij pleegzorgers verblijven.

Contactgegevens

Statiestraat 8, 1740 Ternat
info@vzwradar.be 
02 582 77 52
www.vzwradar.be 

RADAR
Doelgroep: gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar

Thema’s: problematische opvoedingssituatie
RADAR thuisbegeleiding werkt met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen
voordoen omwille van zeer diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze
maatschappij.

Contactgegevens

 

Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
info@dbroej.be
02 411 09 04
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap

RAP OP STAP
Doelgroep: mensen met laag inkomen, kleine uitkering, verhoogde tegemoetkoming of

mensen in schuldbemiddeling
Thema’s: daguitstappen en vakanties 

Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een
beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en
cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen
ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. 

Contactgegevens

 

mailto:info@pimento.be
mailto:info@pimento.be
http://www.pimento.be/
http://www.pimento.be/
mailto:info@pleegzorgvbb.be
http://www.pleegzorg.be/vlaams-brabant
mailto:info@vzwradar.be
http://www.vzwradar.be/
mailto:info@dbroej.be
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap


Sterrenveld 27, 1970 Wezembeek-Oppem
Regionaal secretariaat Zellik, Z3 Doornveld Unit 9 163, 1731 Zellik (Asse)
informatie@resonansvzw.be 
02 420 22 44
www.resonansvzw.be

RESONANS
Doelgroep: 0 tot 21 jaar

Thema’s: Gedrags- en emotionele stoornissen, Mentale, motorische of meervoudige
beperking, Niet aangeboren hersenletsel (NAH), Ongewone start bij de geboorte

Resonans vzw biedt ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking en
hun omgeving. Ze spelen op een laagdrempelige en professionele manier in op
individuele zorgvragen.

Contactgegevens
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Zennestraat 30, 1000 Brussel
info@rosavzw.be 
02 511 56 22
www.rosavzw.be 

ROSA 
Doelgroep: iedereen

Thema’s: gender, feminisme
RoSa vzw informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties
en feminisme. Op die manier wil dit kenniscentrum het genderbewustzijn bevorderen en
de feitelijke genderongelijkheid in de samenleving helpen wegwerken.

Contactgegevens

 

Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
coordinatieRCA@inkendaal.be 
02 531 53 16
www.inkendaal.be/Revalidatie-aanbod/Conventies/Referentiecentrum-voor-
autismespectrumstoornissen 

RCA REFERENTIECENTRUM VOOR AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN
Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Thema’s: autismespectrumstoornis
Het Referentiecentrum voor Autisme wil personen met autismespectrumstoornissen de
beste kansen te geven op een juiste diagnose, een functioneel bilan en een coördinatie
van het hulpverleningsproces. Op die manier wordt er gestreefd naar maximale
integratie en autonomie.

Contactgegevens

 

mailto:informatie@resonansvzw.be
http://www.resonansvzw.be/
mailto:info@rosavzw.be
http://www.rosavzw.be/
mailto:coordinatieRCA@inkendaal.be
http://www.inkendaal.be/Revalidatie-aanbod/Conventies/Referentiecentrum-voor-autismespectrumstoornissen


Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
solentra@uzbrussel.be 
02 477 57 15
www.solentra.be 

SOLENTRA
Doelgroep: 0 tot 18 jaar

Thema’s: transculturele psychiatrie
Solentra staat voor Solidariteit en Trauma, maar evenzeer voor hoop en nieuwe dromen.
Solentra is een vzw en onderdeel van PAika, de psychiatrische afdeling van het UZ
Brussel voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wij diagnosticeren en behandelen
migrantenkinderen en -jongeren en eventueel ook hun families. Deze jongeren zijn met
of zonder hun familie weggevlucht van de oorlog in hun land. Dit leidt vaak tot
complexe psychotraumaklachten en de behandeling hiervan is onze expertise.

Contactgegevens
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Leopold II laan 184D, 1080 Molenbeek
contact@sonja-erteejee.be 
02 486 45 22
https://sonja-erteejee.be/ 

SONJA ERTEEJEE
Doelgroep: 0 tot 25 jaar

Thema’s: intersectoraal samenwerkingsverband
SONJA Erteejee is het Brusselse intersectorale samenwerkingsverband: 1 gezin-1 plan.
Meer dan 40 organisaties werken samen om ervoor te zorgen dat gezinnen met kinderen
en jongeren sneller gepaste en voldoende nabije ondersteuning vinden. De doelstelling
van dit samenwerkingsverband is ook om de mazen in het jeugdhulpnet te dichten door
een versterkte regionale samenwerking en afstemming. We streven naar een kortere
afstand tussen de brede instap (K&G, CLB, CAW, …) en het aanbod van Rechtstreeks
Toegankelijke Jeugdhulp. Samen willen deze organisaties de Brusselse jeugdhulp
vernieuwen: SONJA, Samen Onderweg Naar Jeugdhulp Anders. Samen onderweg naar
het versterken van de jeugdhulp, uitgedaagd om het eens anders aan te pakken.
Het team van SONJA bestaat uit gezinscoaches, casemanagers, eerstelijnspsychologen
en vrijwilligers.

Contactgegevens

S&Z Brussel – Vlaams-Brabant, Terkamerenstraat 77, 1150 Brussel
info@s-z.be
02 731 43 96
www.s-z.be

SCHOOL & ZIEKZIJN
Doelgroep: kinderen en jongeren uit basisschool en secundair onderwijs (5-18 jaar)

Thema’s: thuisonderwijs
School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel onderwijs aan
zieke leerlingen. Kinderen en jongeren uit de basisschool en het secundair onderwijs die
langdurig of vaak afwezig zijn op school door een ongeval, ziekte, heelkundige ingreep
of psychische problemen krijgen kosteloos les thuis en soms in het ziekenhuis.

Contactgegevens

 

mailto:solentra@uzbrussel.be
mailto:solentra@uzbrussel.be
http://www.solentra.be/
mailto:contact@sonja-erteejee.be
mailto:contact@sonja-erteejee.be
https://sonja-erteejee.be/
https://sonja-erteejee.be/
mailto:info@s-z.be
http://www.s-z.be/
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Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel
info.bxl@tejo.be 
0495 87 34 08
https://tejo.be/tejo-bxl/ 

TEJO THERAPIE VOOR JONGEREN
Doelgroep: 10 tot 20 jaar

Thema’s: therapeutische hulpverlening, gratis, kortdurend
TEJO biedt laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20
jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door
professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit
hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de
jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt
TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet
verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

Contactgegevens

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel, Postbus 1071, 3000 Leuven
brabru@tele-onthaal.be
016 23 97 56 | 02 511 86 63 (secretariaat)
106 (hulplijn)
www.tele-onthaal.be

TELE-ONTHAAL 106
Doelgroep: iedereen

Thema’s: hulplijn, algemeen welzijn
De opdracht van Tele-Onthaal is in de eerste plaats een helpend gesprek aanbieden aan
iedereen die op zoek is naar een luisterend oor of zich ergens zorgen over maakt. Zo’n
gesprek kan via telefoon of chat en verloopt altijd in het Nederlands.
Indien nodig, verwijst Tele-Onthaal ten tweede gericht door naar andere diensten.

Contactgegevens

Universitair Forensisch Centrum, Wilrijkstraat 10, 2610 Edegem
vragen@stopitnow.be
0800 200 50
https://stopitnow.be/

STOP IT NOW!
Doelgroep: iedereen

Thema’s: seksueel misbruik, pedofilie
Stop it Now! is een internationaal preventieproject dat seksueel misbruik aanpakt via
sociale bewustwording en een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens, of mensen
die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen, en
hun naasten.

Contactgegevens

mailto:info.bxl@tejo.be
mailto:info.bxl@tejo.be
https://tejo.be/tejo-bxl/
https://tejo.be/tejo-bxl/
https://www.tele-onthaal.be/
mailto:vragen@stopitnow.be
https://stopitnow.be/
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Bergense Steenweg 534, 1070 Anderlecht
info@tonuso.be 
02 521 07 68
www.tonuso.be 

 
TONUSO

Doelgroep: 6 tot 18 jaar
Thema’s: problematische opvoedingssituatie

Tonuso is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We begeleiden gezinnen waar het
moeilijk loopt. Samen zoeken we oplossingen en een netwerk voor het kind, de jongere
en het gezin. Zo hebben ze in de toekomst meer mensen om hen te steunen.
We werken voor kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
Onze afdelingen liggen in Anderlecht, Molenbeek, Jette, Laken, Vilvoorde en Asse.

Contactgegevens

Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
info@tumult.be 
015 43 56 96
www.tumult.be 

TUMULT
Doelgroep: 6 tot 18 jaar

Thema’s: pesten
Tumult moedigt jonge mensen aan om elkaar te ontmoeten, over de grenzen van
verschillen heen. We leren jongeren op een constructieve manier met conflict om te
gaan door te vertrekken vanuit wat gemeenschappelijk is. We stimuleren hen om kritisch
in de samenleving te staan. Tumult geeft als jeugdwerkorganisatie zo vorm aan een
vredevolle en geweldloze samenleving, samen met kinderen en jongeren.

Contactgegevens

UZ Gent - K12, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
contact@transgenderinfo.be
0800 96 316
www.transgenderinfo.be

TIP TRANGENDER INFOPUNT
Doelgroep: iedereen

Thema’s: genderdiversiteit, transgender, discriminatie
Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je
vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor
vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg,
discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm
onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een
erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering,
genderexpressie en genderidentiteit.

Contactgegevens

mailto:info@tonuso.be
http://www.tonuso.be/
http://www.tonuso.be/
mailto:info@tumult.be
http://www.tumult.be/
mailto:contact@transgenderinfo.be
http://www.transgenderinfo.be/


33

Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
info@vkbrussel.be 
02 669 40 50
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be 

 
VK VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING

Doelgroep: 0 tot 18 jaar
Thema’s: kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing

Een Vertrouwenscentrum biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van)
kindermishandeling. Wij helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling
bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid
en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal.

Contactgegevens

Onafhankelijkheidstraat 144, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 18 38
www.wgcdebrug.be 

 
WGC WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE BRUG

Doelgroep: iedereen
Thema’s: multidisciplinair centrum

WGC De Brug is een wijkgezondheidscentrum met forfaitair systeem voor
huisartsgeneeskunde, kinesitherapie en verpleegkunde. Een wijkgezondheidscentrum wil
met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame
samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten. Bij het organiseren en
aanbieden van zorg hanteert het wijkgezondheidscentrum het principe van het
proportioneel universalisme. Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op
de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.

Contactgegevens

Hoogstraat 81, 9000 Gent
info@tzitemzo.be
09 233 65 65
https://tzitemzo.be/

TZITEMZO
Doelgroep: 6 tot 18 jaar; professionals/volwassenen

Thema’s: kinderrechten
Bij tZitemzo kan men terecht voor informatie, advies en bijstand m.b.t. kinderrechten in
het algemeen en m.b.t. het Belgische Jeugdrecht in het bijzonder.

Contactgegevens

mailto:info@vkbrussel.be
mailto:info@vkbrussel.be
http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/
http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/
http://www.wgcdebrug.be/
http://www.wgcdebrug.be/
mailto:info@tzitemzo.be
https://tzitemzo.be/


info@zonnelied.be 
02 466 13 47
www.zonneliedvzw.be 

Opzichterstraat 225, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Begijnenstraat 54, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

ZONNELIED
Doelgroep: vanaf 21 jaar 

Thema’s: Volwassenen met bijkomende ernstige psychische en/of gedragsmoeilijkheden,
ernstige meervoudige beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een

degeneratieve ziekte, (bijkomende) ontwikkelingsstoornissen, sensoriële beperkingen of
fysieke beperkingen

Zonnelied vzw is een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking. We
richten ons tot meerderjarigen vanaf 21 jaar, uitzonderlijk tot jongvolwassenen vanaf 16
jaar. We zijn werkzaam op 7 locaties.

Contactgegevens

In Molenbeek zijn er twee vestigingen van Zonnelied:
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Hoogestraat 320, 1000 Brussel
zsg@stpieter-bru.be
02 535 36 66 (afspraak maken)
02 535 34 00 (secretariaat)
www.seksueelgeweld.be
www.stpierre-bru.be/nl/service/gynaecologie-verloskunde/hoogstraat-
320/zorgcentrum-na-seksueel-geweld/

ZORGCENTRUM NA SEKSUEEL GEWELD
Doelgroep: slachtoffers van seksueel geweld 

Thema’s: seksueel geweld
Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van Brussel is een centrum dat 24u/24 en 7
dagen/7 alle slachtoffers van seksueel geweld opvangt. Het biedt de slachtoffers
medische en forensische zorg, psychologische ondersteuning.

Contactgegevens

Zelfmoordlijn
mail@zelfmoordlijn.be
1813

ASPHA - Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners
info@aspha.be
024 / 24 30 00

www.zelfmoord1813.be

ZELFMOORD1813
Doelgroep: iedereen

Thema’s: hulplijn, zelfmoord
Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante
informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden.
Ben je als hulpverlener bezorgd om jouw patiënt of cliënt? Dan kan je terecht bij ASPHA
(Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners).

Contactgegevens

mailto:info@zonnelied.be
mailto:info@zonnelied.be
http://www.zonneliedvzw.be/
http://www.zonneliedvzw.be/
mailto:zsg@stpieter-bru.be
https://www.seksueelgeweld.be/
https://www.stpierre-bru.be/nl/service/gynaecologie-verloskunde/hoogstraat-320/zorgcentrum-na-seksueel-geweld/
https://www.zelfmoord1813.be/

