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Welzijnscampus, Huis van het Kind   
en CAW werken samen

fotografie © Communicatiedienst Brasschaat

Aan het binnenplein naast de bib huist sinds 2019 de Welzijnscampus. 
Een plek waar sociale hulp en organisaties onder één dak samenwerken om 

bijstand te bieden aan jongeren, gezinnen en volwassenen. Sinds kort is er ook 
een samenwerking met het Huis van het Kind en het nieuwe CAW-huis vlakbij. 

Zo zitten alle zorgorganisaties letterlijk op een steenworp van elkaar.  

Afgelopen zomer opende het fysieke Huis 
van het Kind aan de Hemeldreef 1. Ook de 
Opvoedingswinkel en Kind & Gezin hebben 
een plek in het statige huis aan de ingang 
van het Gemeentepark. Met het nieuwe 
CAW-huis Noorderkempen aan de Oude 
Baan en de Welzijnscampus aan de Breda-
baan is nu een samenwerking opgestart. 

In de zorgsector zijn talrijke organisaties 
actief, elk met hun eigen specialiteiten en 
doelgroepen. Daardoor is het dikwijls een 
moeilijke zoektocht om de juiste hulpverle-
ning te vinden. De Welzijnscampus wil die 
drempel wegwerken en heeft daarom een 
duidelijk doel: goed bereikbaar, bekend, 
beschikbaar en betaalbaar zijn voor 
iedereen met een hulp- of dienstverlenings-
vraag. Ze werken over de sectoren heen 
zodat ze ongeacht de vraag altijd 
antwoorden kunnen aanreiken.
Dankzij vrije inloop in de drie locaties ben je 
altijd welkom. Je krijgt hulp en begeleiding 
van de meest aangewezen organisatie. En 
voortaan is dat dus letterlijk vlakbij.  

De Welzijnscampus startte op in 2019 toen 
de eerste organisaties naar hun nieuwe loca-
tie verhuisden. Maar de Covid-maatregelen 
in 2020 maakten het moeilijk om de werking 
te verfijnen. Vorig jaar werden verdere stap-
pen gezet richting nauwere samenwerking. 
Met de verhuis van Huis van het Kind en de 
opening van CAW-huis Noorderkempen is 
alles in een stroomversnelling gekomen.  

Bij welke organisaties kan 
je allemaal terecht? 

Welzijnscampus
Bredabaan 399 (via trap of lift naast bib)
Vrije inloop ma-do van 9 tot 16 uur, 
vr van 9 tot 12 uur.

OLO-Rotonde vzw 
Ondersteunt en begeleidt kinderen, 
jongeren, volwassenen en gezinnen met 
uiteenlopende noden. Dat gaat van weinig 
intensief aan huis tot zeer intensief residen-
tieel. OLO-Rotonde biedt ook buitengewoon 
onderwijs en inclusieve kinderopvang aan. 
OLO-Rotonde coördineert alle dienstverle-
ning van de Welzijnscampus en het Huis van 
het Kind.



sociaal welzijN | 11

Welzijnscampus, Huis van het Kind   
en CAW werken samen

VONAK 
Ondersteunt vrijwilligers, organisaties en 
lokale besturen in het vrijwilligen. Met extra 
aandacht aan kwetsbare vrijwilligers. 
Vrije inloop elke maandag tussen 8 en 
12 uur in het vrijwilligerspunt in het 
Gemeentehuis, Verhoevenlei 11.

Kruispunt
Eerste hulp bij psychische en sociale 
problemen (+16 jaar). Wij luisteren naar je 
verhaal en je vragen, helpen in één of meer 
gesprekken en verwijzen door indien nodig. 
Het eerste gesprek is gratis.

Ludentia
Biedt vrijetijdsactiviteiten aan voor 
iedereen, met of zonder beperking. 
Met individuele vrijetijdstrajectbemiddeling. 

1Gezin1Plan
Biedt gezinsbegeleiding door de opmaak 
van een gezinsplan met afspraken/doelen/
acties. Iedereen werkt vanuit 1 plan en het 
gezin behoudt de regie. Een kortdurende 
begeleiding bij een eerstelijnspsycholoog is 
mogelijk.

IN-Z vzw 
Organisatie gericht op duurzame 
tewerkstelling voor kansengroepen. 
Vooral actief in poets- en huishoudhulp met 
dienstencheques in regio Antwerpen. 

Tejo 
Laagdrempelige, therapeutische ondersteu-
ning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Kort-
durend, onmiddellijk, anoniem en gratis. 

CAW-huis Noorderkempen
Oude Baan 27
Vrije inloop op ma van 13 tot 16 uur en 
do van 16 tot 19 uur of op afspraak.

CAW
Hier kan je terecht met alle welzijnsvragen 
rond administratie, wonen, gezondheid, 
opleiding, werk, budget ... 

JAC
Gratis en anonieme hulpverlening voor 
jongeren van 12 tot 25 jaar rond eender 
welke vraag.

Huis van het Kind
Hemeldreef 1
Vrije inloop elke werkdag van 9 tot 12 uur. 

Volgende organisaties zijn hier gevestigd: 
Kind & Gezin, Opvoedingswinkel, Infopunt 
Groeipakket en Kinderopvangloket. 
Ze bieden alle mogelijke ondersteuning bij 
het opvoeden van je kind van 9 maanden tot 
25 jaar. 
Je kan hier terecht voor een Speelbabbel 
(ouders, grootouders en kinderen kunnen 
hier gezellig samen spelen). 
Ook hier aanwezig: gezinsbuddy’s, de 
eerstelijnspsycholoog van 1Gezin1Plan en 
een JAC-corner waar jongeren en begeleider 
rustig bij elkaar kunnen komen.

Dankzij vrije inloop in de drie locaties 
ben je altijd welkom. Je krijgt hulp en 
begeleiding van de meest aangewezen 
organisatie.

OLO-Rotonde coördineert alle 
dienstverlening van de Welzijnscampus 
en het Huis van het Kind.


