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Hulpverlening

Intrafamiliaal geweld (ifg)
wat is het?

Wanneer iemand zich zorgen maakt over een situatie waarbij
aan kindermishandeling gedacht wordt, kan er contact opgenomen
worden met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Gezingsbegeleiding

Intrafamiliaal geweld is elke vorm van fysiek, seksueel, psychisch
of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie,
ongeacht hun leeftijd.
Het kan gaan om:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Hulpverleners bespreken samen met jou het vermoeden en maken
zo een inschatting over de situatie.
Ze geven tips en advies of raden je aan om zelf bepaalde stappen
te zetten. Wanneer het Vertrouwenscentrum de situatie ernstig acht
wordt er professionele hulpverlening ingeschakeld.

In een gezinsbegeleiding werkt een professionele hulpverlener
met het gezin aan de manier van communiceren en het omgaan
met problemen die zich stellen.
De hulpverlener kan ook bemiddelen bij conflicten in het gezin.

* Geweld tussen (ex)partners
* Oudermishandeling
* Kindermishandeling
* Geweld tussen minderjarigen in een gezin

Prof. Claraplein 1, 2018 Antwerpen
03 230 41 90
www.kindermishandeling.be

Begeleiding in een scheidingssituatie
In een begeleidingstraject in een echtscheidingssituatie wil het
CAW (ex) partners begeleiden in de wijze waarop zij omgaan met
een gezinsbreuk. Er wordt naar gestreefd om de factoren die een
negatieve invloed hebben op de nieuwe situatie, zo klein mogelijk
te maken.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Tele-onthaal
Bij tele-onthaal kan je 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7
terecht met al je vragen en problemen.

Vrouwenopvang

Begeleiding van slachtoffers
In de begeleiding van slachtoffers ondersteunen ze het verwerkingsproces en werken rond de juridische en praktische gevolgen van
deze schokkende gebeurtenis.
Begeleiding partnerrelatie

Een vrouwenopvang biedt een tijdelijke opvang aan vrouwen en
hun kinderen wanneer zij door omstandigheden niet langer thuis
kunnen wonen.

Telefoon: 106
Chatten kan elke dag via www.tele-onthaal.be/nl/chatten/

Mannenopvang

Daderhulp

Een mannenopvang biedt een tijdelijke opvang aan mannen en
hun kinderen wanneer zij door omstandigheden niet langer thuis
kunnen wonen.

In een begeleiding van een partnerrelatie werkt een professionele
hulpverlener met de partners aan een herstel of een constructieve
beëindiging van de relatie. Er kunnen zowel individuele gesprekken
gevoerd worden als gesprekken met jullie als koppel.

CAW Antwerpen
Cornelis Schutstraat 28
2100 Deurne

Hebt u geweld gepleegd naar uw (ex) partner toe en wilt u graag dat
dit geweld stopt? Dan kan u bij VAGGA terecht voor groepstrainingen
agressiebeheersing. Tijdens deze trainingen leert u om beter om te
gaan met agressie en woede en hoe u dit kan voorkomen.

CAW Boom
Colonel Silvertopstraat 15
2850 Boom

CGG VAGGA - Afdeling Categoriale Zorg - Time-out team
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen
03 285 95 65
www.vagga.be
trainingtimeout@hotmail.com

078 150 300
of op de “STOP GEWELD lijn” Telefoon: 1712
www.cawantwerpen.be
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