
Hulp  
op maat  

van je gezin

Een gesprek of meer info?  
Contacteer je wijkcontactpunt:

Wijk Contact

Antwerpen-Noord tel. 03 376 19 04

1G1P.Antwerpennoord@antwerpen.be

Kiel tel. 03 376 19 03

1G1P.Antwerpenkiel@antwerpen.be

Linkeroever tel. 03 376 19 02

1G1P.Antwerpenlinkeroever@antwerpen.be

Borgerhout-Intramuros tel. 03 376 19 01

1G1P.Borgerhoutintramuros@antwerpen.be

Deurne-Noord tel. 03 376 19 05

1G1P.Deurnenoord@antwerpen.be

Heb je zorgen over je kind? 
Heb je als ouder geen controle meer?

Of gaat het niet goed binnen je gezin?

Dan sta je er niet alleen voor.  
1 gezin, 1 plan kan je helpen. 

Samen met jou en je familie, vrienden, buren, leerkrachten …  
zoeken we een oplossing. Een oplossing op maat van jouw gezin. 

Krijg je al hulp?  
Geen probleem, ook dan ben je welkom.
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Wat?

We zijn een team van hulpverleners uit de gezins- en jeugdhulp.

• We werken samen om jouw gezin te helpen.

• We luisteren naar al je vragen en zorgen over:

• opvoeding

• gezondheid

• wonen

• administratie

• financiën

• …

• We zoeken een oplossing dicht in je buurt.

Voor wie? 

Antwerpse gezinnen met:

• kinderen tot 18 jaar 

• een vraag naar hulp

Hoe helpen we je?

Heb je zorgen over je gezin?  
Heb je veel stress als ouder?  
Of gaat het niet goed?  
Bel of mail het wijkcontactpunt in jouw buurt.
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We contacteren je binnen de maand. 
We luisteren naar jouw verhaal,  
vragen en zorgen. Dat kan bij je thuis,  
of op een andere plaats.
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Samen maken we een gezinsplan.  
In het gezinsplan schrijven we alle afspraken op.

We zoeken mensen in jouw buurt  
die kunnen helpen: familie, vrienden, 
leerkrachten, hulpverleners …
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