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INLEIDING

Met deze lijst kunt u eenvoudig de gegevens en acties
terugvinden van de verschillende gemeentediensten, het
OCMW maar ook van de verschillende psycho-medisch-
sociale verenigingen die gevestigd zijn op het grondgebied
van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe of die de
inwoners van deze gemeente als doelgroep hebben. 

Op die manier willen we de communicatie met en de kennis
van de verschillende sociale diensten verbeteren zodat de
professionele medewerkers van deze diensten hun doelgroep
beter kunnen begeleiden.

We merken op dat de samenstelling van deze lijst
rechtstreeks verband houdt met de opdrachten van de sociale
coördinatie volgens de omzendbrief van de GGC die haar
activiteiten omkadert: “De wederzijdse kennis van de
instellingen bevorderen en hun identificatie door de
bevolking mogelijk maken [en] een plaats van informatie zijn
(verzamelen van informatie die relevant is voor algemeen
maatschappelijk werk) […]”

Om de gegevens vlotter te kunnen opzoeken, vindt u een
inhoudstafel in alfabetische volgorde en een index die de
diensten per categorie indeelt op basis van hun activiteiten. 
Als u de door u verstrekte informatie wilt wijzigen of uw
dienst wilt toevoegen aan deze lijst, 

kunt u uw wijzigingen doorgeven via het e-mailadres van de
sociale coördinatie: coordi@cpas.woluwe1200.be.
Aarzel niet om deze lijst te delen! 
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Doelgroep: 
Sociale huurders van de sociale huisvestingssites (Kapelleveld en Les Locataires Réunis) 

Doel:
 Algemene sociale begeleiding van de sociale huurders 

Acties: 
Aanpassing aan huisvesting; Begeleiding bij het begrijpen van de rechten en plichten als 
huurder van de OVM. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Langsgaan bij het loket en/of telefonisch een afspraak maken.

site Kapelleveld : 
Mevrouw S. De Vleeschouwer

 
Telefoon : 

02/435.24.87 – 0474/98.19.34
 

E-Mail : 
sdevleeschouwer@abcoop.be

 
Adres : 

10 Albert Dumontlaan, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten 
 

site « Les Locataires Réunis » : 
Mevrouw R. Voussure

 
Telefoon :

 02/435.24.94 – 0474/98.28.04
 

E-Mail :
 rvoussure@abcoop.be

 
Adres : 

De Broquevillelaan 258/4, 1200 Woluwe-
Saint-Lambert

 

ABC (Alliantie van de Brusselse Coöperatieven) – 
Afdeling Sociale Actie en Administratie



ABC (Alliantie van de Brusselse
Coöperatieven) – 

Afdeling Sociale Actie en Administratie

Doelgroep: 
Sociale huurders van de sociale huisvestingssites (Kapelleveld en Les Locataires Réunis).
 
Doel: 
Inzet en begeleiding bij de realisatie van collectieve projecten van de sociale huurders 
van de sociale huisvestingssites (Kapelleveld en Les Locataires Réunis). 

Acties:
 Continue informatie (organisatie van infovergaderingen, beheer van de krant van ABC 
...), ontwikkeling en beheer van de gemeenschappelijke ruimten, begeleiding van 
collectieve en gemeenschapsprojecten ... 

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Telefonisch contact opnemen.

 Collectieve Sociale Dienst

 Collectieve Sociale Dienst: 
Mevrouw E. Duval

 
Telefoon : 

0474/ 98.16.58
 

E-Mail : 
eduval@abcoop.be

 
Adres : 

10 Albert Dumontlaan, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten 

4



Antichambre Jeugdhuis 
Sint-Lambrechts-Woluwe

Doelgroep: 
Alle jongeren tussen 12 en 26 jaar.

Doel:
Sociaal-culturele projecten lanceren door en voor jongeren.

Acties: 
Opvang, artistieke en leuke workshops, rond muziek, opnamestudio, dynamiek ...

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Inschrijven als lid van het jeugdhuis.

Telefoon: 
0470/36.65.49 

 
E-mail : 

mjantichambre.temp@gmail.com
 

Adres : 
38, Vervloesemstraat 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 www.mjantichambre.com

Contacten 
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Doelgroep:
elke (volwassen) persoon die rouwt om een naaste en die morele steun nodig heeft.

Doel:
De rouwende persoon bijstaan in zijn beproeving en hem helpen om zich opnieuw te 
verankeren in het leven door hem begeleiding te bieden in een warme en geruststellende 
omgeving waar hij kan praten over de overleden persoon en de pijn die hij voelt.

Acties:
Praatgroepen voor volwassenen (maximaal acht deelnemers). Een cyclus bestaat uit tien 
ontmoetingen van twee uur. Er worden ook interventies aangeboden in scholen, 
organisaties of op de werkvloer, evenals opleidingen en informatie over rouw aan 
leerlingen, opvoeders en hulpverleners. Elk jaar wordt er een evenement georganiseerd
(conferentie, getuigenis...) voor de rouwenden en hun omgeving om het delen te 
bevorderen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Contact opnemen met de vereniging (zie pagina ‘Contact’ op de website) voor een 
voorafgaand gesprek. Dit is gratis. Om een deel van de werkingskosten (lokaal, materiaal) 
te dekken, wordt een individuele bijdrage van 5 euro per bijeenkomst in een praatgroep 
gevraagd.

Erkenning:
De vzw ApSoDe wordt strikt genomen niet erkend door de COCOF (Franse 
Gemeenschapscommissie), maar ze wordt erkend en ondersteund door de COCOF in het 
kader van de ‘gezondheidsinitiatieven’ in Brussel.

Apprivoiser son deuil VZW(ApSoDe)

Telefoon: 
0474/337.654

 
E-mail: 

apprivoisersondeuil@gmail.com
 

Adres:
Jean-Baptiste Carnoyplein 15

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
(via het inkomsas naar de Ziekenhuizen 

Saint-Luc)
 

Website:
www.apsode.be

Contacten
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ASEB, Association pour la solidarité 
étudiante de Belgique

Doelgroep: 
Deze dienst richt zich tot alle studenten. 

Doel:
Studenten een financieel steuntje in de rug geven door etenswaren aan te bieden tegen
lagere prijzen. 

Acties: 
Distributie van voedings- en verzorgingsproducten, sociale en psychologische
begeleiding. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Inloggen op de app ‘Au p’tit panier’

Telefoon : 
0491/63.10.63 

 
E-mail : 

aseb.bruxelles@gmail.com
 

Adres : 
 Remblaistraat 6,

 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website :

https://www.aseb-campus-brussels- 
com.mon.world/aseb/

Contacten 
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Association des Tuteurs Francophones de 
Mineurs Etrangers non Accompagnés

Doelgroep:
Begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV).

Doel:
Begeleiden bij hun aanvraagprocedure van een verblijfsvergunning tot ze meerderjarig
zijn. 
Erop toezien dat hun rechten gerespecteerd worden op het vlak van onderwijs,
gezondheid en huisvesting.

Acties: 
Aanstelling van een advocaat, opvolging van hun procedure (voorbereiding van de
verhoren), samenwerking met de opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis, alsook
eventueel met hun pleeggezin en hulp bij hun administratieve stappen: OCMW’s,
ziekenfondsen, kinderbijslagfondsen, banken

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Het statuut ‘NBMV’ hebben en ons toegewezen worden door de dienst Voogdij (FOD
Justitie)

E-mail : 
info@atf-mena.be

 
Adres :

De Broquevillelaan 306/7,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website :

 www.atf-mena.be

Contacten 
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Doelgroep:  
Personen van 60 jaar en ouder

Doel en acties:
Atoll is een dienst voor dagopvang voor 60-plussers. 
Drie dagen per week komt een groep van een vijftiental mensen samen rond diverse 
activiteiten: koor, creatieve activiteiten, Engels, zachte gymnastiek, kunstgeschiedenis, 
koken en nog veel meer! ’s Middags wordt er een warme, gezellige en familiale maaltijd 
gedeeld. 
Atoll is bovenal een ontmoetings- en uitwisselingsplek waar sociale contacten kunnen 
worden aangeknoopt. Ons doel is om iedereen te helpen de middelen te vinden om zo 
goed mogelijk thuis te wonen dankzij een rijke, gevarieerde, vriendelijke en professionele 
psychosociale begeleiding. 
De dag verloopt in een groot appartement dat is ingericht als ‘tweede thuis’, in 
aanwezigheid van het team, vrijwilligers, jongeren uit de wijk ... 
Een uitstekende oplossing tegen verveling, gebrek aan activiteit en soms zelfs een 
alternatief voor naar een rusthuis verhuizen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Neem telefonisch of per mail contact op met Atoll. Na een eerste onthaalafspraak krijgt u 
snel de kans om een dag op de dienst door te brengen.

Erkenning: 
Dagopvang voor bejaarden erkend door de COCOF.

Atoll VZW - Antenne Atoll du Levant

Telefoon: 
0471/51.01.66

 
E-mail: 

atoll@belgacom.net
 

Adres:
Erfprinslaan 192

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website:
www.atoll.be

Contacten
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Belgian Senior Consultants - Brussel

Doelgroep: 
kmo's, kmi’s, instellingen, diverse organisaties, zelfstandigen of particulieren met beperkte
financiële middelen

Doel: 
Advies, opleiding, coaching, ondersteuning en hulp bij beslissingen

Eventuele stappen om toegang te krijgen: Contact opnemen via e-mail of telefoon.
Opmerkingen: Het gaat om vrijwillige consultants die hun competenties ten dienste
stellen van anderen (zie website).

JM Falisse - Voorzitter
P Hanssens - Consultant

 
Telefoon: 

02/219.50.08
 

E-mail: 
bsc.bruxelles@belgianseniorconsultants.be

 
Adres: 

Calabriëlaan 54/2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website:

www.belgianseniorconsultants.be

Contacten
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Doelgroep : 
Mensen die onder de armoedegrens leven voor voedselpakketten – en publiek in het 
algemeen voor de vestiboutique – alleenstaande of eenzame personen in SPW – daklozen 
voor de straatrondes (bezoeken aan locaties waar daklozen zich bevinden)

Doel:
Het lijden verlichten, eventueel beperkte verzorging verlenen voor daklozen, 
voedselpakketten geven aan gezinnen die onder de armoedegrens leven, kleding een 
tweede leven geven en zo verspilling tegengaan.

Acties: 
Verdeling van voedselpakketten, verkoop van tweedehandskleding en -accessoires, 
bezoek aan eenzamen of alleenstaanden (in SPW).

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Voor voedselpakketten een attest van behoefte aanvragen bij het OCMW (of andere 
partners erkend door het OCMW).
De Vestiboutique is open voor iedereen op maandagnamiddag (15-19 uur) en zaterdag (10- 
16 uur).

Belgische Rode Kruis, lokale afdeling 
Sint-Pieters-Woluwe

E-mail :
 urgencesalimentaires@crwsp1150.be

 
Adres : 

François Gaystraat 74, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe

 
Website : 

www.crwsp1150.be

Contacten
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vrijetijdsbesteding workshop tijdens de week/table d'hôtes (van dinsdag tot vrijdag – van 10.00 
tot 16.00 uur);
allerlei soorten vrijetijdsbesteding 1x/maand op zaterdag.

een contactmail sturen;
inschrijving;
vrijetijdsbesteding workshop tijdens de week/table d'hôtes: ontmoeting met de groep en proef.

Doelgroep: Volwassene met een lichte mentale en/of lichamelijke handicap

Doel: inclusieve vrijetijdsbesteding

Acties:

Eventuele stappen om toegang te krijgen:

Erkenning: 
COCOF

Cap Idéal VZW

Telefoon: 
0486/71.51.06

 
E-mail:

capideal.heymbeeck@gmail.com
 

Adres: 
Ideaallaan 27

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten 
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De opleiders van het CEFEM hebben als taak om de partners te zijn van de verandering 
binnen de instellingen.
De zorgrelatie is eerder gericht op begeleiding dan op behandeling.
Elke medewerker beschikt over een enorm potentieel dat de opleiders moeten doen 
‘ontluiken’.

Doelgroep: 
Dit centrum richt zich tot alle Franstalige non-profitsectoren (die toegang hebben tot de 
catalogus FormAction 2021). Het CEFEM kan al deze opleidingen bovendien ook 
organiseren voor werknemers uit de profitsector.

Doel:
De werkfilosofie van het CEFEM is gebaseerd op volgende overwegingen:

Acties: 
Het CEFEM organiseert een reeks opleidingen voor verzorgenden en niet-verzorgenden 
over onderwerpen zoals trauma, menswaardige behandeling van ouderen, omgaan met 
agressiviteit of psychiatrische stoornissen. Meer informatie vindt u op hun website

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
U kunt contact met ons opnemen en ons team zal u helpen bij te volgen stappen of u 
kunt de website raadplegen: https://catalogueformaction.be/ 

Centre de Formation à l’Ecoute du Malade

Telefoon :  
02 345 69 02 

 
E-mail :

 info@cefem.be
 

Adres : 
Leon Tombulaan 4 ,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.cefem.be

Contacten 
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Sociale raadpleging: de sociaal assistente zal samen met u oplossingen vinden voor sociale
vragen (OCMW-vordering, huisvesting, budgetbeheer, gezondheidszorg, vragen over het
relationele, affectieve en seksuele leven, over het streven naar autonomie van jongeren, vragen
over studentenjobs, pesten, LGBTQIA+).
Juridisch advies: personen-, familie- en vermogensrecht, vragen over huurovereenkomst,
arbeidsovereenkomst, sociale en fiscale rechten, familiale bemiddeling. 
Psychologische consultatie: gesprekken, individueel of in koppel, of therapeutische begeleiding,
bij problemen in verband met liefdesrelaties, koppel, familie en ook voor seksuele kwesties
(seksuoloog), eenzaamheid, depressie, angst, trauma’s of moeilijkheden in verband met de
kinderwens, zwangerschap of ouderschap.
Medische consultatie: onze artsen staan klaar om uw vragen te beantwoorden, zoals preventie,
anticonceptie, screening op hiv en andere seksueel overdraagbare infecties, gynaecologische
problemen, vruchtbaarheidsproblemen, seksuele problemen (impotentie, frigiditeit …),
menopauze. 
Onthaal: het onthaal is een plaats waar naar vragen wordt geluisterd en ze worden besproken en
verduidelijkt. Elke dag zorgt een onthaalmedewerker ervoor dat u geïnformeerd wordt en u
indien nodig doorverwezen wordt naar de juiste hulpverlener of dienst. Het onthaal is ook de
plaats waar u hulp kunt krijgen met betrekking tot de morning-afterpil, een zwangerschapstest,
condooms.

Doelgroep: 
Iedereen

Doel: 
De promotie van seksuele opvoeding bij doelgroepen mogelijk maken, begeleiding bij de keuze van
contraceptie, een plaats om een luisterend oor te vinden en voor doorverwijzing naar
interne/externe diensten.

Acties: 
Vorming rond het relationele, affectieve en seksuele leven via onze animaties in scholen/instellingen. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Telefonisch contact opnemen tijdens de onthaalpermanenties of het formulier invullen op de
website.

Erkenning: COCOF

CGS - Centrum voor Gezinsplanning en
Seksuologie Sint-Lambrechts-Woluwe

Telefoon: 
02/736.41.50

 
E-mail:

ccfs@skynet.be
 

Adres: 
Broquevillelaan 270,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten
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Doelgroep: 
Onze vereniging richt zich tot mensen met een coronaire hartziekte. 

Doel:
Ons doel is om opnieuw te genieten van het leven in een gezellige sfeer. Dit programma is 
gevuld met socioculturele activiteiten waar de deelnemers plezier aan beleven.

Acties: 
In een volledig uitgeruste medische omgeving, onder leiding van speciaal opgeleide 
instructeurs, bieden we een keuze aan fysieke activiteiten op maat van iedereen: 
gymnastiek, fitness, tafeltennis, badminton en nog veel meer. 

Activiteiten: 
Maandag & vrijdag van 18 tot 19 uur: gymnastiek
Dinsdag & donderdag van 18 tot 20.30 uur: badminton, tafeltennis, fitness.

CŒUR, SPORT et SANTE VZW

 Telefoon : 
02/767.30.59

 
E-mail : 

mr.tordoir.rene@telenet.be
 

Adres :  
Hippokrateslaan 10/2881,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten 
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Doelgroep: 
Meervoudig gehandicapte kinderen/jongeren.

Doel:
Dit project wil kinderen helpen om zich te ontplooien, te groeien en de autonomie te 
verwerven waartoe ze, hoe klein ook, in staat zijn.

Acties: 
Het CREB vangt kinderen/jongeren op met een ernstige mentale handicap en 
geassocieerde handicaps (motorisch, sensorisch, gedragsmatig, epilepsie). Op basis van 
een globale en multidisciplinaire therapeutische aanpak werken wij een gepersonaliseerd 
project uit voor de kinderen om hun capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Contact opnemen met een van onze maatschappelijk assistenten.
Erkenning: Dag- en verblijfscentrum.

Opmerkingen: 2 dagcentra: 1 in Woluwe en 1 in Anderlecht + 1 verblijfscentrum in Woluwe 

CREB vzw (Centre de Rééducation de 
l’Enfance à Bruxelles)

 

 Telefoon :
 02/776.84.70

 
E-mail : 

info@creb.be
 

Adres : 
40 Veldkapellan, 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.creb-asbl.be

Contacten
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Doelgroep:
Slachtoffers van een strafbaar feit.

Doel: 
Informatie, luisteren, onthaal en doorverwijzing van slachtoffers van strafbare feiten

Acties : 
Onthaal en emotionele ondersteuning van de slachtoffers; 
Informatie over de gerechtelijke procedure; 
Doorverwijzing van de slachtoffers naar gespecialiseerde tweedelijnsdiensten op basis van
de behoeften. 

Erkenning: COCOF / Phare- categorie 2

Dienst Politionele slachtofferbejegening –
Zone Montgomery

 

Telefoon : 
02/788.91.30 
02/788.92.30 
02/788.93.30 

 
E-mail :

zpz.montgomery.sav-slb@police.belgium.eu
 

Adres : 
F. Debelderstraat 15-17,  

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Contacten 
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Gezondheidscontroles (medische onderzoeken en vaccinaties) 
Gezondheidspunten of medische wachtdiensten 
Preventie van overdraagbare ziekten 
Gezondheidsbevordering en schoolbezoeken 
Inzameling van statistische gegevens 

Doelgroep:
Elke leerling/student ingeschreven in een onderwijsinstelling in de Federatie Wallonië
Brussel wordt opgevangen door een Dienst voor gezondheidspromotie op school
waarmee de school een overeenkomst heeft opgesteld. De door uw school gekozen dienst
is het gezondheidscentrum van de UCLouvain
Deze dienst is verplicht en gratis.

Doel: 
Ons doel is bij te dragen tot de algemene gezondheid van de student en de leerling in de
schoolomgeving.

Acties : 
Ons Centrum voert 5 opdrachten uit die bepaald zijn in het decreet van 14 maart 2019
betreffende de bevordering van de gezondheid op scholen en in het hoger onderwijs
buiten de universiteiten.

Eventuele stappen om toegang te krijgen :
Telefonisch inschrijven

Erkenning : Federatie Wallonië-Brussel als dienst voor permanente vorming en als
centrum voor expressie en creativiteit, alsook door de COCOF, Actiris en de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe.

Dienst voor gezondheidspromotie op school
 

Gezondheidscentrum van de UCLouvain
 

PSE dienst
 

Telefoon : 
02/764.30.80 

 
E-mail :

secretaire-centredesante@uclouvain.be
 

Adres : 
30 bte 28 Veldkapelgaarde ,  

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.pseucl.be

Contacten
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Doelgroep: 
Studenten ingeschreven aan de UCLouvain.

Doel: 
Studenten begeleiden en ondersteunen tijdens hun academisch traject.

Acties: 
Financiële hulp, sociale hulp, informatie, psychologische hulp, pedagogische 
ondersteuning, heroriëntering, preventieve acties, medische afspraken …

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Student of toekomstig student zijn aan de UCLouvain. Het onthaal van de dienst is open 
van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

 
 Telefoon : 
02/764.41.31

E-mail : 
 info-aide@uclouvain.be

 
Adres : 

31 Almawandeling
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website : 

https://uclouvain.be/fr/etudier/aide
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Dienst voor hulp aan studenten – UCLOUVAIN

mailto:info-aide@uclouvain.be


Doelgroep: 
Personen met een handicap, hun familie en mantelzorgers, alsook professionals uit de 
sector in ruime zin.

Doel:
De vzw DHEI is een dienst voor juridische bijstand op het gebied van handicaps met als 
maatschappelijke opdracht de personen die met een handicap te maken hebben te 
informeren, op te leiden en te begeleiden via twee pijlers: opleiding in de wetgeving van 
de grondrechten van personen met een handicap en juridische eerstelijnsbijstand.

Acties: 
Twee hoofdactiviteiten:
1. Opleidingen over de wetgeving inzake handicaps (DNA van de vzw)
(precieze informatie + juridisch jargon vereenvoudigen):
- ter plaatse in de ACTE-zaal van de ULB, steeds in samenwerking met een professional op 
het terrein (https://dhei.be/prochaines-formations/)
-per webinar
- opgesplitst in thema’s (onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, uitkeringen, gerechtelijke 
bescherming van kwetsbare meerderjarigen enz.)
2. Juridische eerstelijnsbijstand: 
- telefonische consultaties
- opstellen van schriftelijke consultaties via mail
- fysieke consultaties op het kantoor
-videoconferenties
Bewustmaking van het grote publiek over de rechten van mensen met een handicap: 
artikels schrijven, actief deelnemen aan colloquia en conferenties.
Samenwerkingen opstarten:
-universiteiten
-verenigingsleven
-mensen met een handicap
professionals

Eventuele stappen om toegang te krijgen:

Een jaarlijkse ledenbijdrage betalen om de werkingskosten te dekken.

Droit Handicap Et Inclusion (DHEI VZW)

 Telefoon : 
0 476 64 24 49

 
Adres :

Albert Jonnartlaan, 1B 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
E-mail : 

info@dhei.be
 

Website : 
www.dhei.be 

 

Contacten 
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Doelgroep :
Migranten, transmigranten

Doel:
Tijdelijke huisvesting voorzien en indien nodig begeleiding 

Opmerkingen:
Zoekt vrijwilligers om een betere begeleiding te kunnen bieden aan migranten die ter 
plaatse verblijven.

Espace Diwan

 Telefoon : 
0496/46.39.65

 
E-mail : 

carla.goffi@skynet.be
 

Adres : 
Sint-Hendriksvoorplein 9, 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.espacediwan.be

Contacten 
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Doelgroep: 
iedereen, met voorrang voor studenten.

Doel: 
ruimte bieden voor een luisterend oor en begeleiding rond het affectieve en seksuele 
relationele leven

Acties: 
onthaal en telefonische permanentie om te informeren, door te verwijzen en te luisteren. 
Terbeschikkingstelling van de morning-afterpil en zwangerschapstesten. 
Luisterpermanentie op donderdag van 11 tot 12.30 uur voor studenten (zonder afspraak). 
Medische, psychologische, sociale en juridische raadplegingen op afspraak. EVRAS- 
activiteiten in de lagere school en met de studenten van de site.

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
voor psychologische consultaties: student zijn.

 Telefoon : 
02/764.20.63

 
E-mail : 

 facultedaimer@hotmail.com
 

Adres : 
Carnoyplein 16,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
https://facultedaimer.com/
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Faculté d’Aimer - Centrum voor 
gezinsplanning



Doelgroep: 
gezinnen met een kind met een handicap, alle soorten handicap. Kinderen van 0 tot 23 
jaar.

Doel: 
psychosociale begeleiding van gezinnen en kortstondige gezinsopvang. 
Vrijetijdsorganisatie voor jongeren tussen 5 en 18 jaar.

Acties: 
begeleiding in de vorm van gesprekken bij Famisol of thuis of op plaatsen waar het kind 
komt/organisatie van vrijetijdsbesteding in het weekend, in de vorm van een dag in kleine 
groepen/vroegtijdige interventie in kinderdagverblijven/kortstondige gezinsopvang 
eenmaal per maand in het weekend.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Famisol is een dienst die tegemoetkomt aan de vraag van ouders via een telefoontje naar 
02/771.91.14. Er is ook een permanentie op donderdagochtend tussen 10 u en 12 u zonder 
afspraak.

Erkenning: COCOF

 Telefoon : 
02 771 91 14

 
E-mail : 

 info@famisol.be
 

Adres : 
Martinus V-straat 22

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 
 

Website : 
https://www.famisol.be/
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Famisol vzw



Doelgroep:
Mensen die moeite hebben om goed te eten

Doel:
Verdeling van voedingsproducten afkomstig van ophaling van onverkochte producten. 

Acties: 
We brengen twee acties samen: de strijd tegen verspilling en de strijd tegen armoede.
Uren:
Woensdag: 13.00-14.00 u.
Donderdag: 13.00-14.00 u.
Vrijdag: 13.00-14.00 u.
Zaterdag: 12:00-13.00 u.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Geen voorafgaande inschrijving. Kom gewoon langs tijdens onze openingsuren met twee
tassen en 1 euro forfaitaire deelname.

Erkenning: FAVV

Opmerkingen: 
We komen graag resterende voorraden, privégiften en diverse voedseloverschotten
ophalen.

FreeGo SPW

Contact alleen via mail en onze Facebook- 
pagina FreeGo WSP

 
E-mail : 

freegowsp@gmail.com
 

Adres : 
Orbanlaan 54, 

1150 Sint-Pieters-Woluwe
 

Paviljoen achteraan het pand links
 

Contacten 
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Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Begeleidingscel van de dienst onderwijs

het welzijn van het kind en zijn persoonlijke, familiale en schoolse ontplooiing bevorderen door 
een totaalaanpak te garanderen om de affectieve en schoolproblemen te begrijpen;
de psychosociale vragen van de pedagogische teams (schooldirecties, leerkrachten, begeleiders), 
de ouders, de kinderen, de inrichtende macht of de externe diensten analyseren;
de kinderen en de mensen in hun gezins- en schoolomgeving een plek bieden waar wordt 
geluisterd, nagedacht, doorverwezen of eerstelijnsinterventies plaatsvinden; 
instaan voor het onthaal, de begeleiding en de doorverwijzing van gezinnen in geval van 
psychosociale en/of schoolproblemen;
aanvragen voor financiële steun voor warme maaltijden en schoolreizen onderzoeken.

Doelgroep:
 de gemeentelijke lagere en kleuterscholen.

Doel: 

Acties: de sociaal assistente is aanwezig van maandag tot vrijdag en de schoolpsychologen zijn 
aanwezig van woensdag tot vrijdag.

Eventuele stappen om toegang te krijgen: enkel op afspraak

Maatschappelijk assistent
02/774.35.59 of 0498/94.49.98

e.darwish@woluwe1200.be
 
 

Schoolpsycholoog van de school La 
Charmille, Vervloesem, G. Désir

0489/17.56.15
g.bonnevile@woluwe1200.be

 
Schoolpsycholoog van de school Parc 
Malou, Robert Maitriau en Van Meyel

0471 80 31 78
julitabobrowska@gmail.com

 
Schoolpsycholoog van de school Prins 

Boudewijn en Prinses Paola
0489/16.38.62

v.lebrun@woluwe1200.be
Adres: 

Roodebeeksesteenweg 137
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
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Doelgroep: 
Alle inwoners van de gemeente.

Doel:
De inwoners de mogelijkheid bieden om een beroep te doen op bemiddeling om
interpersoonlijke conflicten op te lossen (buren, eigenaar, familie enz.).

Acties: 
Bemiddelingsgesprekken.

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Door telefonisch of per mail contact op te nemen met de bemiddelingsdienst.

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Dienst Preventie – Buurtbemiddeling

 

 Telefoon : 
02 774 35 26

E-Mail : 
j.decock@woluwe1200.be

Adres :  
Paul Hymanslaan 2 ,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Website :
www.woluwe1200.be/mediation-de- 

proximite

Contacten 
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Doelgroep:
Alle burgers die op zoek zijn naar werk

Doel:
Een job vinden 

Acties:
Advies en hulp bij het zoeken naar werk (opleiding, recht, enz.). 

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Kom naar de dienst Tewerkstelling op maandag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
donderdagvoormiddag naar het Sociaal loket, Roodebeeksteenweg 258.

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe -
Dienst Tewerkstelling 

 telefoon : 
0477/988.438

E-mail : 
r.bensalah@woluwe1200.be

Adres :  
Roodebeeksteenweg, 137,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Website : 
www.dynamic-emploi.be

Contacten 
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Doelgroep: 
De inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe en de leden van het gemeentepersoneel.
Doel:
Informatie, bewustmaking, dienstverlening.
Acties: 
de dienst FASE, die als hoofdopdracht heeft de burgers te helpen, bestaat uit verschillende
complementaire cellen die alles in het werk stellen om een doeltreffend antwoord te
geven op de sociale vragen van de inwoners.
De acties bestaan uit informatie en preventie, zowel voor jongeren als toekomstige ouders,
om verschillende gezondheidsthema’s onder de aandacht te brengen of via
bewustmakingscampagnes rond gelijke kansen en de organisatie van verschillende
evenementen in verband daarmee.
Naast informatie biedt de dienst een luisterend oor en individuele hulp aan iedereen die in
moeilijkheden verkeert met betrekking tot diverse onderwerpen, begeleidt ze
toekomstige gepensioneerden bij hun formaliteiten, kent ze kortingen toe op het water-
en kabelabonnement voor burgers met een BVT-statuut en/of een handicap. De dienst
ziet toe op het welzijn en het comfort van de senioren door hen te helpen thuis te blijven
wonen met onder meer een boodschappendienst en de levering van maaltijden aan huis
en een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Personen met een handicap kunnen hier waardevolle
hulp vinden omdat ze opgevangen en ondersteund worden bij hun administratieve
formaliteiten. Ze krijgen ook de kans om een sociale band op te bouwen door deel te
nemen aan diverse aangepaste vrijetijdsactiviteiten. Een vervoersdienst zorgt ervoor dat
mensen met beperkte mobiliteit zich in de gemeente kunnen verplaatsen en
compenseert zo enigszins het verlies aan autonomie waarmee ze geconfronteerd worden.  
Al deze acties streven hetzelfde doel na, namelijk sociale bijstand aan elke burger,
ongeacht zijn of haar situatie.
Talloze brochures beschikbaar op aanvraag of te downloaden via de website.
Mogelijkheid om op afspraak te worden ontvangen in gebarentaal.

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - Dienst F.A.S.E. 
(Familie, sociale actie, senioren, gezondheid, gelijke 

kansen en mindervaliden) –
 

 Telefoon: 02/761.28.34
Ontvangst: 02/774.35.56

Verantwoordelijke van de dienst: 
02/774.35.56 

Schepenkantoor van mevrouw Isabelle 
Molenberg: 02/761.28.33

 
E-mail: 

fase.gsst1@woluwe1200.be
 

Adres:
 2 Paul Hymanslaan ,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten :
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Tombergplein 6a 

Tomberg 123 

Gemeenschapscentrum Malou seniors - Stokkelsesteenweg 44 - 02 770 57 14 - 

Rodebeek steenweg 331 

Zaal Evasion – Siriusgaarde 17 – 02 779 50 41 – centre.evasion@hotmail.com 

 Cel Sociale Actie en cel Gezin/Jonge kinderen

 Cel Vrijetijdsbesteding voor senioren & cel Gelijke Kansen

malouseniorsinfos@telenet.be

www.malou-seniors.be Het gemeenschapscentrum is bestemd voor senioren van 60 jaar
en ouder, gedomicilieerd in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Cel Thuishulp voor senioren & Cel Personen met een handicap en cel gezondheid

Toegankelijk voor personen met een handicap, erkend door een officiële instantie of
ingeschreven bij de vervoersdienst.

Site : 
www.woluwe1200.be/aides-sociales-2; 
www..woluwe1200.be/egalite-des-chances; 
www.woluwe1200.be/famille; 
www.woluwe1200.be/personnes-handicapees-2; 
www.woluwe1200.be/seniors
www.facebook.com/ServicesIsabelleMolenberg/

Contacten
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Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - Dienst F.A.S.E. 
(Familie, sociale actie, senioren, gezondheid, gelijke 

kansen en mindervaliden) –
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 Telefoon:
0494/50.35.00

 
E-mail: 

antennescolaire@woluwe1200.be
 

Adres:
 Andromedalaan 83 ,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

website: 
www.woluwe1200.be/antenne-scolaire- 

du-service-prevention
 

Blog:
https://antennescolaire.wixsite.com/my- 

site-1  

Contacten 

Doelgroep: 
Leerlingen die wonen en/of naar school gaan in de gemeente

Doel:
Jongeren gratis helpen om naar school te blijven gaan

Acties: 
Ondersteuningsgroep betreffende scholing en leren, begeleiding bij de te volgen
procedures m.b.t. de schoolopleiding, werken aan leermethode en -strategieën,
ondersteuning van gezinnen, informatie en oriëntatie, ondersteuning bij motivatie en
zelfvertrouwen, stressmanagement.

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Woonachtig zijn of naar school gaan op het gemeentelijk grondgebied

Opmerkingen: Gratis dienst

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
Schoolantenne van de preventiedienst
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Doelgroep: 

team: de Franstalige basisscholen;

pedagogische inspectie: de gemeentescholen.

Doel: 

zie organigram.

Acties:
zie organigram.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:  
rechtstreeks contact opnemen met de personen vermeld in het organigram naargelang de
behoeften.

Leila Kamoun - Pedagogische inspectie
 

Telefoon :
0479/297446

 
E-mail : 

l.kamoun@woluwe1200.be
 

Adres:
Lola Bobescostraat 11

1200 Brussel
 
 

Contacten
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Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - Cel voor 
sturing en animatie



Zonering/Straatrondes
Individuele gesprekken/psychosociale ondersteuning
Fysieke begeleiding
Doorverwijzing naar andere diensten 

Doelgroep: 

Alle doelgroepen in de sociale wijken Andromeda/Sint-Lambertusberg/Hof ten Berg;
Daklozen of mensen in grote armoede op het grondgebied van de gemeente.

Doel:
De straathoekwerker werkt in de openbare ruimte en benadert in de eerste lijn de meest
kwetsbare doelgroepen (jongeren in moeilijkheden, daklozen, drugsgebruikers enz.) om met
hen een vertrouwensband op te bouwen. Deze band moet ertoe leiden dat mensen die het
verst van de sociale instellingen verwijderd zijn om hulp vragen. 

Acties:

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Voorziening voor de sociale straathoekwerkers 

van de preventiedienst 

 Telefoon :
 02/774.35.02

 
E-mail : 

 p.lambeau@woluwe1200.be
 

Adres : 
Andromedalaan 83 ,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.woluwe1200.be/les-educateurs-de- 

rue

Contacten
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Doelgroep: 

Bewoners van de sociale woningen in de tuinwijk Kapelleveld

Doel:
De sociale cohesie en de slagkracht van de wijkbewoners versterken om een duurzame en
solidaire leefruimte te verbeteren en te garanderen.

Acties: 
De bewonersdynamiek die bijdraagt tot de creatie en het behoud van de sociale banden
in de stad en de wijk en tot de mobilisatie van de uitdagingen van de woonomgeving
(huisvesting en openbare ruimten) begeleiden;
- de vaardigheden en kennis van de inwoners versterken door opleiding en onderwijs te
ondersteunen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Telefonisch, per mail of ter plaatse

Erkenning:
 Sociale cohesie Sociale huisvesting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest-PMC), ONE-EDD,
Integratie via huisvesting (VIH), SVK

Habitat & Rénovation VZW

Telefoon : 
0472/82.24.13

E-mail : 
kapelleveld@habitatetrenovation.be

 
Adres : 

 Landschapsgaarde 2/6, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe

 
Website : 

www.habitatetrenovation.be

Contacten  
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Doelgroep: 
Alle Brusselaars met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Doel:
– Wij geven informatie, advies en persoonlijke ondersteuning aan gebruikers van gas en
elektriciteit in het Brusselse Gewest.
- Wij verstrekken informatie en juridisch advies aan gas- en elektriciteitsverbruikers in
Brussel
- We doen onderzoek over alle aspecten van de wereld van energie (toegang, tarieven,
maatregelen, etc.) en stellen daarover jaarlijks een onderzoeksrapport op.

Acties: 
Beschermen van een gelijke toegang tot energie voor alle Brusselaars

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
neem contact opmet Infor GazElec op 02 209 21 90 of via info@gazelec.info

Erkenning: Infor GazElec is sinds 2007 goedgekeurd door de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en door Leefmilieu Brussel

Telefoon : 
02/209.21.90

 
E-Mail : 

info@gazelec.info
 

Adres : 
51, Haachtsesteenweg

1210 Brussel
 

Website:
www.inforgaselek.be

Contacten 

Infor GasElec



Doelgroep: 
we zijn er voor iedereen en vooral voor jongeren.
Doel: 
Infor Jeunes Bruxelles is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Onze vereniging wil 
iedereen die dat wenst, en meer bepaald jongeren, informeren, helpen en adviseren. En 
dat in alle domeinen die hen aanbelangen. 
We behandelen thema’s zoals onderwijs, opleiding, werk, huisvesting, gezin, gezondheid, 
sociale bijstand, justitie, vrije tijd en vakantie, internationale kwesties … We werken onder 
meer door het opzetten van onthaaldiensten en -permanenties die allerhande oproepen 
beantwoorden. Bovendien is de toegang vrij en gratis.
Elk lid van het team van Infor Jeunes Bruxelles verbindt zich ertoe om, met respect voor de 
anonimiteit, op elke vraag van elke Brusselse jongere neutraal en zonder te oordelen een
volledig en correct antwoord te geven. Een antwoord dat hem in staat stelt om keuzes te 
maken en beslissingen te nemen in volle bewustzijn, autonomie en vrijheid.
Elk lid van het team van Infor Jeunes Bruxelles verbindt zich ertoe om, met respect voor de 
anonimiteit, op elke vraag van elke Brusselse jongere neutraal en zonder te oordelen een
volledig en correct antwoord te geven. Een antwoord dat hem in staat stelt om keuzes te 
maken en beslissingen te nemen in volle bewustzijn, autonomie en vrijheid.
Acties: 
wij bieden
- volledige informatiepermanenties in verschillende Brusselse gemeenten;
- een dienst voor school- en beroepsbegeleiding en oriëntering (op afspraak);
- een specifieke juridische permanentie voor het hoger onderwijs (op afspraak);
-uitgebreide, up-to-date en ook per thema geklasseerde documentatie (op www.ijbxl.be 
en www.bruxelles-j.be);
-een cyberspace: er zijn computers beschikbaar om opzoekingen te doen voor school, 
maar ook op het gebied van werkgelegenheid.
Eventuele stappen om toegang te krijgen:
 het infopunt is gratis en zonder afspraak toegankelijk op woensdag en vrijdag van 13.30 
tot 17 uur. Gesloten van 15 juli tot 15 augustus.

Contactpersoon :
Florence Bourton

 Telefoon : 
02 514 41 11

E-mail : 
 florence.bourton@ijbxl.be

Adres : 
Infopunt Sint-Lambrechts-Woluwe

Jeugdhuis
Prekelindenlaan 78

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Website : 

www.ijbxl.be 
 
 
 
 

Contacten 

35

Infor Jeunes Bruxelles 

http://www.ijbxl.be/
http://www.bruxelles-j.be/
http://www.ijbxl.be/


Doelgroep: 
Kinderen met een motorische handicap (0-21 jaar).

Acties: 
Dagcentrum 
Verblijfscentrum 
Gespecialiseerd onderwijs T4
Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Medisch verslag
Contact 
Toelatingsconsultatie 

Erkenning: COCOF / Dienst Phase 

Institut Royal d'Accueil pour le Handicap
Moteur - IRAHM

 
Telefoon : 

02/762.08.18
 

E-mail :
psychosocial@irahm.be

 
Adres : 

Dumontlaan 40,  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website : 

www.irahm.be 

Contacten 

36

mailto:comm@homegrade.brussels
http://www.homegrade.brussels/


Doelgroep: 
kinderen van 3 maanden tot 3 jaar.

Doel: 
kinderopvang zodat de ouders hun werk kunnen doen en het kind geleidelijk kan 
socialiseren.

Acties: 
psychomotorische stimulaties, socialisatie, zintuiglijk prikkelen door lezen, zingen, dansen, 
tuinieren, manipuleren ...

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
in de gemeente wonen of voor de gemeente werken 

Erkenning: ONE

 Telefoon : 
02 761 23 17 

 
E-mail : 

 creche.kangourou@woluwe1200.be
 

Adres : 
Arianelaan 17,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 
 
 
 

Contacten 
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Doelgroep: 
Kinderen van 0 tot 3 jaar

Doel:
Het opvangen van kinderen tussen 0 tot 3 jaar 

Acties: 
We vangen 40 kinderen verdeeld over 3 leefgroepen van 7u15 tot 18u15

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
De inschrijving gebeurd op de website www.kinderopvanginbrussel.be

Erkenning: Vergunning voor de opvang van baby’s en peuters van K&G met 
erkenningsnummer 910001050

Nesrine Chabbout
 

Telefoon: 
02/771.65.67

 
E-mail: 

nesrine.chabbout@kdv.annnuntiaten.be
 

Adres: 
44 Fabrystraat

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website:
www.kdvheilighart.be

Contacten 

Kinderdagverblijf't Toreke



L’ACCUEIL FAMILIAL VZW 

De jongere in staat stellen om te groeien in een warm, geborgen en structurerend
gezinsleven om zijn ontplooiing en sociale integratie te bevorderen. 
De pleeggezinnen en de jongere begeleiden op hun individuele en gezamenlijke weg. 
De ouders ondersteunen bij de uitoefening van hun ouderschap en werken aan het
behouden en versterken van de relaties tussen de jongere en zijn ouders, broers en
zussen, grootouders of elke andere persoon die voor hem belangrijk is. 
Een programma voor de terugkeer van de jongere naar zijn oorspronkelijke
leefomgeving of elke alternatieve oplossing voorbereiden en begeleiden. 

Doelgroep: 
Alle gezinnen.

Doel:
Dienst voor begeleiding bij pleegopvang erkend door de Federatie Wallonië-Brussel voor
de opvolging van kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar. We werken onder het mandaat van
de diensten voor jongerenhulp, de kinderbeschermingsdiensten of de jeugdrechtbanken,
lastgevers genoemd. 

Acties: 
We zoeken en selecteren pleeggezinnen voor kinderen die om diverse redenen enige tijd
niet bij hun ouders kunnen wonen. 
We werken samen met ouders, pleegouders, lastgevers, het netwerk ... om de jongere te
helpen zijn weg te vinden en zijn stem te laten horen. 

Onze doelstellingen: 

Deze doelstellingen worden bepaald in nauwe samenwerking met de lastgevers. 

Telefoon : 
02/772 00 06 

 
E-Mail :

BRUXELLES@ACCUEIL-FAMILIAL.BE 
 

Adres : 
Paul Hymanslaan, 87/1 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.accueil-familial.be 

Contacten 
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Doelgroep: 
kinderen tussen 0 en 4 jaar onder begeleiding van een naaste volwassene

Doel: 
La Maison Ouverte ligt in het verlengde van de commerciële Georges Henrilaan, in een 
groot lichtrijk paviljoen achter het speelplein van een gemeenteschool. De plek is 
ontworpen en ingericht voor kinderopvang en biedt verschillende speelruimtes, een 
rustige ruimte die voorbehouden is voor baby’s, een luierhoek, stoelen om te zitten en 
rond te kijken, te praten en van gedachten te wisselen. Iedereen komt er wanneer hij wil 
en blijft zolang hij wil. De doelstellingen van La Maison Ouverte zijn preventie op het vlak 
van geestelijke gezondheid in de vroege kinderjaren, de socialisatie van kinderen, de 
voorbereiding van de toegang van het kind tot de samenleving (de crèche, de school ...) en 
de terbeschikkingstelling van een ontmoetingsplaats voor gezinnen. Het multidisciplinaire 
en dynamische team bestaat uit hulpverleners uit de verschillende domeinen van de 
vroege kindertijd. Het onthaal is anoniem en vriendelijk en wil het spreken en het luisteren 
met zijn referentiepunten en beperkingen ondersteunen. Het biedt talrijke mogelijkheden 
om het kind en zijn naasten te begeleiden bij hun ontmoetingen en ontdekkingen, hun 
vragen en hun verrassingen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
La Maison Ouverte verwelkomt bezoekers zonder voorafgaande inschrijving en 
respecteert de anonimiteit.
Van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur. In de maanden juli en augustus van 
maandag tot vrijdag van 10.00 tot 13.30 uur. Je kunt er in het Engels ontvangen worden.
Financiële bijdrage € 4 per gezin en per bezoek, de financiële bijdrage mag echter geen 
obstakel zijn.

 
 Telefoon : 

0472/13 20 48 
 

E-mail : 
lamaisonouverte@skynet.be

 
Adres : 

251bis George Henri laan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website :

 http://www.lesmaisonsvertes.be/
 
 
 
 

Contacten 
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Doelgroep: 
Kinderen en jongeren tussen 3 tot 18 jaar.

Doel: 
Residentiële dienst voor hulpverlening aan de jeugd

Acties: 
Onthaal, begeleiding, huisvesting, verzorging.
Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Rapport goedgekeurd door de dienst PHASE.

Erkenning: COCOF / Dienst Phase en erkend door de federatie Wallonië-Brussel. 

L'Ancre VZW

 
Telefoon: 

02/735.38.90
 

E-mail :
 direction@lancre.be

 
Adres : 

Slotlaan 82,  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website : 

www.lancre.be

Contacten 
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Doelgroep: 
12-26 jaar (maar niet exclusief)

Doel: 
De vereniging is een plaats voor uitwisselingen, ontmoetingen, gesprekken, culturele,
sportieve en recreatieve activiteiten. Doel is de integratie van de jongeren in het sociale
leven en een verantwoord burgerschap te bevorderen.

Acties: 
Culturele, sportieve en recreatieve activiteiten

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Lidkaart (€ 1 per jaar)

Erkenning: Jeugdhuis

 Le Gué - Jeugdhuis

 
Telefoon : 

0472/19.84.01
 

E-mail :
  le.gue.mj@gmail.com

 
Adres :

 116 Paul Hymanslaan,  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website :

 www.leguemj.com 

Contacten 
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Doelgroep: 
Ons dagcentrum biedt opvang aan volwassenen (vanaf 17 jaar) met psychische
problemen.

Doel: 
het doel is iedereen in staat te stellen er terug zin in te krijgen, op een positieve manier te
leven in de maatschappij, door hulp en leerplaatsen uit te vinden. Het dagelijkse leven
wordt opgebouwd in een gemeenschapscontext, gebaseerd op gezellige menselijke
relaties met respect voor zichzelf en de anderen.

Acties: 
De activiteiten richten zich op het (her)ontdekken van jezelf, je lichaam, je mogelijkheden
en de wereld om je heen: diverse sporten, artistieke activiteiten, beheer van het dagelijkse
leven, deelname aan het culturele, sociale en burgerleven van de stad, vergaderingen,
koken, nadenken over de wereld om ons heen en over de actualiteit. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
telefonisch een afspraak maken om een bezoek vast te leggen. Na afloop van het gesprek
wordt een ‘proefdag’ voorgesteld.

Erkenning: GGC

Le Gué - 
Therapeutisch en cultureel centrum 

 
Telefoon : 

Dagcentrum : 02/770.53.97
Baanbegeleiding : 02/342.11.13

 
E-mail : 

Dagcentrum : secretariat@le-gue.be
Baanbegeleiding : 

accompagnement.emploi@le-gue.be
 

Adres :
 Roodebeeksteenweg, 300, 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 www.le-gue.be  

 

Contacten
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Creatieve workshops en artistieke en culturele activiteiten
Activiteiten rond permanente educatie gericht op de ontwikkeling van een actief
burgerschap van de deelnemers en hun inclusie, plekken om gesprekken te voeren,
thema-, reflectie- en informatie-avonden. 
Vrijetijds- en recreatieve activiteiten 
Vakantieverblijven in binnen- en buitenland.
Speciale activiteiten voor jongeren (18-30 jaar)

Doelgroep: 
Volwassenen met een lichte of matige mentale stoornis. 

Doel: 
Het hoofddoel van Silex, opgericht in 1970, is vriendschappelijke, warme en niet-
hiërarchische ontmoetingen tot stand brengen tussen volwassenen met of zonder
handicap.

Silex wil personen met een verstandelijke beperking laten uitgroeien tot volwaardige
burgers en hen helpen hun stem te laten horen in de maatschappij. De grootste troef van
Silex is de kwaliteit en eenvoud van de relaties die de leden in staat stellen om hun plaats
in te nemen, vrienden te ontmoeten en zich te ontplooien in zelfgekozen
vrijetijdsbestedingen.

De vzw telt vandaag 360 leden, onder wie 80 vrijwilligers. Het team van professionals
bestaat uit 14 personen. 

Acties : 
Silex biedt zijn leden:

Silex organiseert activiteiten die toegankelijk zijn voor het grote publiek: shows,
tentoonstellingen, colloquia, burgerbars en een jaarlijkse grote verkoop van kerstbomen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen :
Telefonisch inschrijven

Erkenning : Federatie Wallonië-Brussel als dienst voor permanente vorming en als
centrum voor expressie en creativiteit, alsook door de COCOF, Actiris en de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe.

Le Silex VZW     

Telefoon : 
027624009

 
E-mail :

 info@lesilex.be
 

Adres :
 Vootstraat 82,  

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.lesilex.be 

Contacten 
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Doelgroep: 
Huurders van de sociale woningen van Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Doel:
Mensen met een laag inkomen helpen een woning te vinden die is aangepast aan hun 
behoeften.
Een geïntegreerde sociale begeleiding die vele facetten kan aannemen (een probleem 
met huisvesting? met de buren? uw rechten en plichten kennen?) en verschillende 
methodologieën hanteren om dezelfde doelstellingen te bereiken. 

Acties: 
Individuele sociale actie
Collectieve sociale actie
Communautaire sociale actie via een regionaal conventioneel partnerschap (PMC) 
Externe diensten (Dimensie + vzw) 
Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Meerdere kanalen zijn mogelijk (telefoon, e-mail en post …) 
Erkenning: Sociale cohesie Sociale huisvesting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest-PMC), 
ONE-EDD, Integratie via huisvesting (VIH), SVK

Opmerkingen: 
Het erfgoed is verdeeld over 14 wijken. 

L’Habitation Moderne

Telefoon : 
02 770 38 30

 
E-mail : 

info@hmw.be
 

Adres : 
Sint-Lambertusberg 2,  

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.habitatetrenovation.be

Contacten 
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Doelgroep: 
Patiënten met nierproblemen, die dialyse krijgen en wachten op een transplantatie. 

Doel: 
hen helpen en begeleiden in hun traject en bij de administratieve stappen. 

Acties: 
informatie en ondersteuning 

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
lid zijn en een jaarlijkse bijdrage betalen 
Erkenning: vrijstelling

 
 Telefoon : 

0470 /64.33.00
E-mail : 

 info@lir-lni.be
 

Adres : 
Almaplein 3

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 https://lir-lni.jimdo.com/ 
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Liga voor patiënten met nierinsufficiëntie



Doel: 
acties voor alfabetisering en basisfrans als vreemde taal organiseren die kunnen worden aangevuld 
met opleidingen in ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) of wiskunde in zijn 5 Alpha-centra 
en in geconventioneerde verenigingen, verenigingen die lesgevers van LEE BXL in detachering 
ontvangen;
het onthaal en de doorverwijzing organiseren van laag- of ongeschoolde personen die een opleiding 
wensen te volgen naar een Brusselse vereniging of instelling voor alfabetisering, basisfrans als 
vreemde taal of Frans als vreemde taal die zo adequaat mogelijk beantwoordt aan hun 
verwachtingen, behoeften en competenties;
laag- of ongeschoolde personen begeleiden bij het zoeken naar werk;
opleidingen organiseren voor hulpverleners en vrijwilligers uit de alfabetiseringsbranche en de 
sector Frans als vreemde taal;
de voorzieningen voor alfabetisering en Frans als vreemde taal in Brussel coördineren: 
samenwerking en complementariteit tussen de Brusselse verenigingen van de sector bevorderen en 
steun en middelen bieden aan deze operatoren;
de publieke opinie ervan bewustmaken en de aandacht van de overheid erop vestigen dat er nog 
steeds analfabetisme bestaat bij volwassenen en dat het nodig is om de oorzaken ervan te 
bestrijden en oplossingen aan te reiken;
evenementen voor het grote publiek organiseren om aan te zetten tot nadenken over de 
problematiek van analfabetisme en informatie te verschaffen over onze acties en die van de 
Brusselse verenigingen voor alfabetisering en Frans als vreemde taal;
studies en analyses uitvoeren in verband met de thema’s analfabetisme en alfabetisering.
Acties: 
Lire et Écrire is een vereniging die in 1983 werd opgericht door arbeiders-, christelijke en 
socialistische bewegingen en vier verenigingen en die vindt dat iedereen een onvervreemdbaar 
recht op onderwijs heeft en dat alfabetisering dus een grondrecht is. Sindsdien strijdt de vzw tegen 
analfabetisme en organiseert ze acties voor alfabetisering en basisfrans als vreemde taal voor 
volwassenen.
Vandaag maakt Lire et Écrire Bruxelles (LEE Bxl) deel uit van een beweging voor permanente 
educatie erkend door de Federatie Wallonië-Brussel met 9 regionale centra (8 in Wallonië en 1 in 
Brussel), een Waalse coördinatie en een coördinatie op het niveau van de Franse Gemeenschap. 
Het Brusselse gewest, dat door de COCOF-Cohésion sociale erkend is als ‘CRéDAF’, Centre Régional 
pour le Développement de l’Alphabétisation et de l’Apprentissage du Français pour adultes 
(regionaal centrum voor de ontwikkeling van de alfabetisering en het leren van het Frans voor 
volwassenen), is belast met de coördinatie van de acties voor alfabetisering en Frans als vreemde 
taal in het Brussels Gewest.

 
 Telefoon : 
02 412 56 10

E-mail : 
 bruxelles@lire-et-ecrire.be

 
Adres : 

Crystal Palace
Paalstraat 14 bus 9

1080 Sint-Jans-Molenbeek
 

Website :
 www.lire-et-ecrire.be/bruxelles
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Lire et Écrire



Doelgroep:
Vanaf 16 jaar, patiënten in een acute psychiatrische crisissituatie in Brussel-Oost

Doel:
Interventie bij psychosociale en psychiatrische crisissituaties wanneer er geen andere
mogelijkheden zijn om zorg te bieden aan de lijdende persoon. 
Bijvoorbeeld indien de betrokkene zich in een kwetsbare positie bevindt of verzorging
weigert, kunnen wij optreden in naam van een naaste of een betrokkene. Crisisinterventie
is bedoeld om het lijden te verlichten dat aan de basis ligt van onze interventie. 

Acties:
Interventies bij een crisis thuis gedurende een korte periode (maximaal 6 weken),
Ondersteuning van de omgeving,
Samenwerking of oprichting van een netwerk

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Aanvragen per telefoon of mail

Opmerkingen: 
Gratis dienst behalve tussenkomst van de psychiater
Interventiezone: Brussel-Oost (Evere, Haren, Schaarbeek), Sint-Joost, SLW, SPW, Etterbeek,
Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en de Franstalige patiënten van WSE, Kraainem,
Tervuren en Wezembeek-Oppem.

Mobiel Crisisteam (MCT)
 

Telefoon : 
0490/11.42.00

 
E-mail :

emc107@saintluc.uclouvain.be
 

Adres : 
Hippokrateslaan 10,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
Cliniques universitaires Saint-Luc | Cliniques 

universitaires Saint-Luc (saintluc.be)

Contacten 
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Doelgroep:
Jongeren (tussen 18-30) met een lichte handicap (leerstoornis, mentaal …).

Doel: 
Een eerste ervaring opdoen met woningdelen en hun plannen om onafhankelijk te worden
tijdelijk ondersteunen als springplank.

Acties : 
Begeleiding bij het onafhankelijk uitvoeren van de dagelijkse, sociale, professionele en
vrijetijdsactiviteiten in samenwerking met de gezinnen en het netwerk. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen :
Erkenning van handicap door de dienst Phare, Aviq, Vaph, Iriscare en een betrekking
hebben overdag.

My Wish VZW

Claire Bellanger
 

Telefoon: 
0486/78.04.09

02.736.66.26
 

E-mail : 
info@mywhish-home.be ,
equipe@mywish-home.be 

claire.bellanger@mywih-home.be
 

Adres :
 Georges Rençystraat 22,  

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten
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Doelgroep: 
Begunstigden van een (equivalent) leefloon bereid om te werken/alleenstaanden.

Doel:
Begeleiding met het oog op het vinden van een opleiding/job en het wegnemen van
sociale belemmeringen.

Acties: 
Infosessies, bepaling van project/opleiding, AZW-ondersteuning …

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Begeleiding uitsluitend voor begunstigden van een (equivalent) leefloon toegekend door
het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe.

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Cel Beroepsinschakeling

 Telefoon : 
02/ 777. 76.10

 
 

Adress:
 Gulledelle 98 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 ww.cpas1200.be

Contacten : 
Fréderic VAN HAUTEGHEM
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De gebruikers van het OCMW helpen hun energie- en/of waterverbruik te beheersen.
Instaan voor de betaling van de facturen in het kader en volgens de voorwaarden van
de hiervoor voorziene subsidie

Samen met de gebruikers hun facturen en energiekosten toelichten en ontcijferen en
nagaan of het zinvol is om van leverancier te veranderen;
Vereenvoudigde audits uitvoeren bij de gebruikers thuis om te bepalen waar er water
of energie bespaard kan worden;
De gebruikers informeren over de kleine dagelijkse gewoontes die hun verbruik
gevoelig kunnen verlagen via thematische workshops;
De gebruikers helpen bij hun administratieve formaliteiten op het vlak van energie:
vermogensbegrenzer, sociaal tarief, statuut beschermde klant enz..

Behandelt de aanvragen tot tenlasteneming van energiefacturen in het kader en
volgens de voorwaarden van de subsidies die hiervoor zijn voorzien

Doelgroep: 
Doelgroep opgevolgd door het OCMW

Doel:
De Dienst Energie heeft als opdrachten:

Acties: 
Daartoe zal de energieadviseur:

De sociale eerstelijnsdienst: 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Een dossier geopend hebben bij het OCMW, daarvoor moet u zich aanmelden bij het loket
van de algemene sociale dienst op maandag en donderdag van 9 tot 11.30 uur. 

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Cel Energie 

 Telefoon : 
02/777 75 31

 
E-mail : 

energie@ocmw.woluwe1200.be
 

Adres :  
Gulledelle 98 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 ww.cpas1200.be

Contacten 
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Begeleiding bij het zoeken naar een woning
Begeleiding bij het intrekken in en behouden van een woning
Begeleiding bij de administratieve en juridische stappen (bv.: lezen van
huurovereenkomsten, opstellen van opzeg, inschrijvingen sociale woningen en SVK
enz.)
Beheer van noodsituaties (uitzetting)
Beheer van ongezonde situaties

Doelgroep: 
Doelgroep opgevolgd door het OCMW

Doel:
De dienst Huisvesting is een gespecialiseerde dienst die gebruikers helpt om zo snel en zo
goed mogelijk een woning te vinden die aangepast is aan hun financiële en familiale
situatie of om hen daar te behouden.

Acties: 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Een dossier geopend hebben bij het OCMW, daarvoor moet u zich aanmelden bij het loket
van de algemene sociale dienst op maandag en donderdag van 9 tot 11.30 uur. 

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Cel Huisvesting

Telefoon :  
02/777 75 31

 
E-mail : 

log@ocmw.woluwe1200.be
 

Adres :  
Gulledelle 98 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
ww.cpas1200.be

Contacten  
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Begeleiding bij het verduidelijken van de budgettaire en schuldensituatie van de
aanvrager.
Aanmoediging om het budget opnieuw zelfstandig en stabiel te beheren.
Hulp bij het bepalen van het beschikbare bedrag dat vrijgemaakt kan worden en
advies bij het toekennen van dit bedrag en het onderhandelen met de schuldeisers.
Informatie over de rechten en plichten van de aanvrager.

Doelgroep: 
De inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Doel:
De dienst schuldbemiddeling is een gespecialiseerde dienst die begeleiding biedt bij
problemen met schulden of bij een overmatige schuldenlast. De dienst maakt samen met
de aanvrager een stand van zaken op over zijn sociale en financiële situatie. Hij helpt om
prioriteiten vast te stellen en een coherent budget op te stellen waarmee, indien mogelijk,
schuldeisers kunnen worden terugbetaald. Hij informeert en ondersteunt de aanvrager bij
de te ondernemen stappen. Deze dienst komt echter niet tussen in de betaling van de
schulden

Acties: 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
voor elke nieuwe aanvraag: Loket dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur in Gulledelle 98 of
maandagochtend aan het sociaal loket. 

Erkenning: cocom MD/S1.18

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Cel schuldbemiddeling 

 Telefoon : 
02 777 75 31

 
E-mail : 

medet@ocmw.woluwe1200.be
 

Adres : 
 Gulledelle 98 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
ww.cpas1200.be

Contacten 

53



hulp in het dagelijkse leven, op het vlak van gezondheid en hygiëne, onderwijs;
relationele hulp door regelmatige aanwezigheid, een luisterend oor en dialoog;
sociale bijstand door begeleiding bij administratieve, medische e.a. procedures …

Een aanvraag indienen per telefoon, e-mail of ter plaatse;
Een maatschappelijk assistent zal thuis langskomen bij de begunstigde en diens 
familie indien gewenst;
Vervolgens wordt een hulpverleningsovereenkomst ondertekend door de partijen.

Doelgroep:
De dienst richt zich tot inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe die vanwege hun 
gezondheid of leeftijd niet meer zelf in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien.

Doel:
Autonomie terugwinnen of behouden. De opdracht van de gezinshulpen bestaat erin 
gezinnen, bejaarden, personen met een lichamelijke, geestelijke of psychische handicap of 
personen met een ernstige handicap die erom verzoeken te helpen bij hun dagelijkse 
taken of die taken van hen over te nemen. 

Acties: 
De gezinshulp ondersteunt de autonomie via:

Eventuele stappen om toegang te krijgen:

Erkenning: IRISCARE 27.000

Opmerkingen: 
Barema’s ter bepaling van de financiële bijdrage van de begunstigden opgesteld door 
IRISCARE / GGC

 OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe -
Dienst Gezinshulp 

 

 Telefoon : 
02 777 76 63 ou 64

 
E-mail :

sad@ocmw.woluwe1200.be
 

Adres :  
Karrestraat 27

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 ww.cpas1200.be

Contacten 
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Doelgroep: 
Elke persoon gedomicilieerd in Sint-Lambrechts-Woluwe die niet meer in staat is om een
warme maaltijd te bereiden en die een dieet moet volgen of een maaltijd met een
aangepaste textuur moet hebben.

Doel:
De begunstigden gezond houden en langer thuis laten wonen.

Acties: 
Leveringscapaciteit: 60 maaltijden per dag
Levering op werkdagen tussen 10 en 14 uur
Weekmenu
Maaltijden onder toezicht van een diëtiste
Barema bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn: prijs vastgesteld volgens het
inkomen van de begunstigde
Levering mogelijk vanaf de dag na aanvraag
Annulering mogelijk uiterlijk de dag zelf voor 9.00 uur
Maandelijkse facturatie

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Een aanvraag indienen bij de sociale dienst van de DTH via telefoon, mail of ter plaatse
Een maatschappelijk assistent onderzoekt de aanvraag en bepaalt de
leveringsmodaliteiten met de begunstigde
De Raad beslist over de aanvraag en stuurt een brief ter bevestiging van de levering.

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Dienst Maaltijden aan huis 

 

 Telefoon : 
02 777 76 63 ou 64 

 
E-mail :

 sad@ocmw.woluwe1200.be
 

Adres : 
Karrestraat 27

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
ww.cpas1200.be

Contacten 
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Doelgroep: 
Eke persoon die in Sint-Lambrechts-Woluwe woont en om gezondheidsredenen hulp 
nodig heeft voor de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).

Doel: 
terugkrijgen of behouden van de autonomie.

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
aanvraag via telefoon, post of e-mail. Verplicht huisbezoek door maatschappelijk assistent. 
Ondertekening van een hulpverleningsovereenkomst tussen de geholpen persoon en de 
dienst.

Erkenning: COCOM/Iriscare 27 000

 Telefoon : 
02 777 76 63 ou 64 + antwoordapparaten

 
E-mail : 

sad@cpas.woluwe1200.be
 

Adres : 
Karrestraat 27

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 ww.cpas1200.be

 
 

Contacten 
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OCMW - Dienst Thuishulp



Doelgroep: 
(Fysiek en/of psychisch) afhankelijke ouderen, dementerende personen.

Doel:
Ouderen worden overdag opgevangen om de resterende capaciteiten van de gebruikers
te stimuleren en mantelzorgers te ontlasten.

Acties: 
Cognitieve en fysieke stimulaties, behoud van de autonomie, ondersteuning en informatie
aan families en/of mantelzorgers.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Telefonisch contact, medisch dossier en Katz-schaal moeten ingevuld worden door de
huisarts.

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe - 
Opvang- en dagcentrum ‘De Heuvel’ 

 Telefoon : 
02/777 76 07

 
E-mail : 

colline@ocmw.woluwe1200.be
 

Adres :  
Karrestraat 27

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
ww.cpas1200.be

Contacten 
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Doelgroep: 
Iedereen die zich aanmeldt en voor wie wij territoriaal bevoegd zijn. 

Doel:
De sociale eerstelijnsdienst heeft als opdracht de toegang tot de sociale bijstand en het
leefloon te verzekeren. 

Acties: 
Sociale onderzoeken uitvoeren, nagaan of de persoon voldoet aan de voorwaarden om
een leefloon te ontvangen, de staat van behoefte vaststellen om de meest geschikte
sociale hulp aan te bieden, de personen doorverwijzen naar aangepaste en/of
begeleidingsdiensten. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Om toegang te krijgen tot de sociale dienst, moet u zich aanmelden bij het sociaal loket
op maandag- en donderdagvoormiddag (9-12 uur).

Erkenning: 
Vervult de gereglementeerde opdracht van de OCMW’s opgenomen in de organieke wet
van 1976 en de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 2002.

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe- 
Sociale eerstelijnsdienst

 

 Telefoon : 
02/777 75 31

 
E-mail : 

info@cpas.woluwe1200.be
 

Adres :  
Karrestraat 27

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 ww.cpas1200.be

Contacten  
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Doelgroep: 
Personen ouder dan 60 jaar.

Doel:
Rust- en verzorgingstehuis.

Acties:
leefomgeving - verzorging (dagelijks, kinesist, ergotherapie), maaltijden, sociaal leven en
psychosociale ondersteuning indien nodig.
Eventuele stappen om toegang te krijgen:

Inschrijving op de wachtlijst nl. 4 te bezorgen documenten: 
- kopie van identiteitskaart, 
- 1 strookje van het ziekenfonds, 
- naam van de behandelende arts,
- het inschrijvingsformulier invullen.
Erkenning: 7/40223/81110

Opmerkingen :
 het rusthuis is erkend voor 56 RH-bedden en 74 RVT-bedden

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe 
Rust- en verzorgingstehuis

 

 Téléphone : 
02/775.12.00

 
Mail :

 HSL.info@ocmw.woluwe1200.be
 

Adress :  
Karrestraat 27 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.ocmw1200.be

Contacten 
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Straathoekwerk en permanenties openbare ruimte
Permanentie en bewoners
Huiswerkscholen 
Digitale openbare ruimte
Sportzaal voor iedereen
Boekendoos
Koffieklets
Alfabetiseringscursussen

Wijkmoestuin 

Wijkkrant
Buurtfeesten

Sociale coördinatie Galaxie

Doelgroep: 
Huurders/bewoners van de sociale woningen in de perimeter Galaxie 
Doel: 
Een project voor sociale cohesie (PSC) wil de sociale ontwikkeling van de wijken 
ondersteunen en alle vormen van kwetsbaarheid, armoede en onzekerheid in ruime zin 
bestrijden. Alle activiteiten worden dan ook uitgevoerd met en voor de inwoners 
(participatieve projecten).
Gemeenschapsacties : 
Buurtleven - Burgerschap en participatie
Elke huurder is welkom om deel te nemen aan onze gemeenschapsactiviteiten van het 
PSC of om samen nieuwe initiatieven op te zetten voor en door de bewoners.
Onderdeel gezelligheid/voorwendsel voor een ontmoeting

Onderdeel participatieve projecten met collectief belang

Onderdeel communicatie

Onderdeel netwerk en partnerschap

Erkenning: 
PSC is een voorziening in samenwerking met de vzw wolu-Services, OVM De moderne 
woning, de jeugddienst van de gemeente en de BGHM

 
 Telefoon : 
02 761 21 73

E-mail : 
Rhizlaine.benachouba@wolu-services.be

 
Adres : 

Andromedalaan 81
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website :

 Facebook PCS Galaxie
 
 
 
 

Contacten 
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Straathoekwerk en interne en externe permanenties
Spelotheek
Huiswerkscholen 
Boekendoos
Babbelbar
Madame est servie (communautaire maaltijdservice) 
Wijkcomité en bewonerscomités
Partnerschap sport

Stadsboerderij
Ontwikkeling van de gemeenschapszaal
Verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten 

Wijkkrant
Buurtfeesten

Doelgroep: 
Euurders/bewoners van de sociale woningen in de perimeter Hof Ten Berg
Doel: 
Een project voor sociale cohesie (PSC) wil de sociale ontwikkeling van de wijken 
ondersteunen en alle vormen van kwetsbaarheid, armoede en onzekerheid in ruime zin 
bestrijden. Alle activiteiten worden dan ook uitgevoerd met en voor de inwoners 
(participatieve projecten).
Gemeenschapsacties - Buurtleven - Burgerschap en participatie
Elke huurder is welkom om deel te nemen aan onze gemeenschapsactiviteiten van het 
PSC of om samen nieuwe initiatieven op te zetten voor en door de bewoners.
Onderdeel gezelligheid/voorwendsel voor een ontmoeting

Onderdeel participatieve projecten met collectief belang

Onderdeel communicatie

Erkenning: 
PSC is een voorziening in samenwerking met de vzw wolu-Services, OVM De moderne 
woning, de jeugddienst van de gemeente en de BGHM

 
 Telefoon : 

02 763 45 77
 

E-mail : 
isabelle.boniver@wolu-services.be

 
Adres : 

Hof Ten Berglaan 94,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
 

Website :
 Facebook PCS Hof ten Berg

 
 
 
 

Contacten 
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Doelgroep: 
Ouderen

Doel: 
een aangename en warme leefomgeving bieden

Acties: 
activiteiten en animaties; 
dagelijkse zorgverlening;

Eventuele stappen om toegang te krijgen: /

Erkenning: PA6016
Opmerkingen: 32 ROB-bedden en 25 RVT-bedden

 
 Telefoon : 

02/778.04.00
 

E-mail : 
arcade.dir@animagroup.be

 
Adres : 

Paul Hymanslaan 44,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
 
 
 
 

Contacten 
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hoofdopdracht: dienst voor begeleiding door burgerpeterschap (duo vrijwilliger–
persoon met een handicap);
specifieke actie: begeleid wonen;
individuele begeleiding in het ‘dagelijkse leven’: iedereen die peterschap geniet of
aanvraagt, kan een begeleiding krijgen naargelang zijn vraag, volgens de behoeften
die het netwerk, de dienst Ricochet ... vaststelt

Doelgroep:: 
Volwassenen met een verstandelijke beperking.

Doel: 
Autonomie, inclusie en burgerschap bevorderen.
Het hoofddoel van de vzw Ricochet is een vertrouwensband en vriendschap te creëren
tussen een volwassen vrijwilliger en een volwassen persoon met een handicap. Het duo
(peter/meter-petekind) komt één keer per maand samen om een vrijetijdsmoment te
beleven.
Deze duo-uitstapjes bevorderen autonomie en inclusie via culturele, sportieve en
ontspannende activiteiten.
Ze helpen de persoon met een handicap ook om zijn plaats in te nemen als actieve burger
in de samenleving. 
Deze belangrijkste doelstellingen worden ook nagestreefd door begeleiding in de 7
accommodaties van Ricochet en door een eventuele begeleiding in het dagelijkse leven
voor elk lid van de vzw.

Acties : 

Eventuele stappen om toegang te krijgen :
Zich kandidaat stellen via mail.

Erkenning : COCOF / Phare- categorie 2

Ricochet VZW

Telefoon : 
02/ 779 59 39

 
E-mail :

info@ricochetasbl.be
 

Adres : 
Vrijetijdsplein 6, 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Contacten 
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Doelgroep: 
Kinderen, adolescenten en volwassenen. 

Doel: 
SISAHM is een begeleidingsdienst (met de steun van de Brusselse Franstalige
overheidsdienst en de dienst Phare).

Het is een dienst die opleidingen aanbiedt om zelfstandiger te worden in het dagelijkse
leven. Zelfstandigheid is leren om dingen alleen te doen.

SISAHM biedt ook activiteiten aan. 

SISAHM begeleidt kinderen vanaf 2 en een half jaar, adolescenten en volwassenen.

SISAHM begeleidt personen met een lichte of matige verstandelijke beperking,
leerstoornissen of stoornissen van het autismespectrum.

Erkenning : OD en ODBO

 SISAHM 

Telefoon : 
02/219 49 78

 
E-mail :

sisahm@sisahm.be
 

Adres : 
Roodebeeksteenweg,128  

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.sisahm.be

Contacten
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Tewerkstelling,
Kinderen en gezin,
Huisvesting,
Juridisch,
Buurtbemiddeling,
Energie,
Budget,
Hulp bij het lezen of opstellen van brieven en documenten,
enz.

Doelgroep:
Iedereen die op zoek is naar diverse informatie. 

Doel:
De inwoners informeren over hun rechten en plichten inzake:

Acties: 
Een aantal professionals zijn beschikbaar aan het Sociaal Loket om er collectieve
informatiesessies te houden (enkel op inschrijving) of tijdens individuele wachtdiensten
(zonder afspraak). Tijdens de wachtdiensten geven ze informatie aan de begunstigden
over de thema’s die tot hun vakgebied behoren.
Indien een informatieaanvraag niet beantwoord kan worden via een van de thema’s van
het Sociaal Loket, is de verantwoordelijke voor de doorverwijzing en het onthaal voldoende
vertrouwd met het netwerk om de begunstigde efficiënt te kunnen doorsturen naar een
dienst die zijn vraag wel kan beantwoorden.

Sociaal Loket Sint-Lambrechts-Woluwe

Telefoon: 
02/777.75.14

 
E-mail : 

sociaalloket@woluwe1200.be
 

Adres : 
258, Roodebeeksteenweg, 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 www.cpas1200.be

Sociaal loket

Contacten
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Irène Cramer
Telefoon : 

02 763 48 39 
 

E-Mail : 
ais1200@woluwe1200.be

 
Adres : 

Georges Henrilaan 399 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website : 

www.ais1200.be

Contacten 
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Sociaal Verhuurkantoor van 
Sint-Lambrechts-Woluwe

Doelgroep: 
Mensen met een laag inkomen die op zoek zijn naar een fatsoenlijke woning met een 
betaalbare huurprijs. 

Doel:
Woningen uit het private vastgoedaanbod huren om die dan te onderverhuren aan
 kandidaat-huurders die op zoek zijn naar een woning met een redelijke huurprijs.

Acties: 
Onderverhuring en beheer van woningen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Een inschrijvingsformulier invullen en de nodige documenten bijvoegen (kopie 
identiteitskaart, gezinssamenstelling, bewijs van inkomen, aanslagbiljet en bewijs van
 niet-eigendom) 
 

mailto:ais1200@woluwe1200.be
http://ais1200.be/


Sociaal Verhuurkantoor - Frédéric Ozanam

Doelgroep:
Mensen met een beperkt inkomen

Doel:
Woningen uit het private vastgoedaanbod huren om die dan te onderverhuren aan 
kandidaat-huurders die op zoek zijn naar een woning met een redelijke huurprijs.

Acties: 
Onderverhuring en beheer van woningen

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Een inschrijvingsformulier invullen en de nodige documenten bijvoegen (kopie 
identiteitskaart, gezinssamenstelling, bewijs van inkomen, aanslagbiljet, bewijs van niet- 
eigendom) 

Telefoon 
02/502.73.20 

 
E-mail : 

info@aisozanam.be
 

Adres : 
Roodebeeksteenweg, 407 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
 www.aisozanam.be

Contacten 
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Doelgroep : 
Kansarme gezinnen.

Doel: 
Uitdelen wat we krijgen en zo verspilling vermijden.

Acties 
Een sociale winkel met kleding (van 0 tot 99 jaar), linnengoed, vaatwerk, alles wat kan
helpen in huis.

Eventuele stappen om toegang te krijgen : 
Wonen in de gemeente en een toegangsprijs van één euro bij elk maandelijks bezoek.

SOLEIL D’HIVER VZW

Telefoon: 
0497/28 00 79

 
E-mail :

soleil-dhiver@hotmail.com
 

Adres : 
Andromedalaan, 21 b

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Contacten
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Doelgroep: 
kinderen en gezinnen

Doel: 
preventie - evaluatie - therapeutische follow-up bij vermoeden kindermishandeling

Acties: 
- aangepaste hulp- en zorgprogramma’s, ambulant of bij hospitalisatie, uitgevoerd door 
een multidisciplinair team bestaande uit maatschappelijk assistenten, psychologen, een 
jurist, artsen (pediater en kinderpsychiater); 
- netwerken met de betrokken partners uit o.a. de sectoren gezondheid, opvoeding, 
onderwijs, hulp- en beschermingssystemen.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
telefonische permanentie (02/764.20.89) van maandag tot vrijdag van 10 tot 11 uur en van 
14 tot 15 uur, behalve op woensdagochtend

Erkenning: erkend door de Franse Gemeenschap en gesubsidieerd door het ONE

Opmerkingen: 
de andere werkterreinen zijn: individuele preventie en aanpak van situaties van 
mishandeling, multidisciplinaire evaluatie van de situatie van het kind en zijn omgeving, 
passende hulp bieden door synergieën te creëren met het sociaal-medisch-psychologisch 
netwerk, deelnemen aan opleidingsprogramma’s, wetenschappelijke kennis bevorderen, 
toekomstige ouders helpen als hun omgeving en/of gedrag een risico inhouden voor het 
toekomstige kind, behandelen van minderjarigen die seksueel misbruik plegen.

Telefoon : 
02/764.20.90

 
E-mail : 

 sos-enfants@saintluc.uclouvain.be
 

Adres : 
10 Hippocrateslaan

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
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SOS-ENFANTS – UCLOUVAIN



Doelgroep: 
Kansarme kinderen en jongeren

Doel:
De integratie en vorming van jongeren bevorderen

Acties: 
Steun aan maatschappelijke projecten, School van de Hoop, Koningin Paolaprijs voor het 
Onderwijs, Prijs Focus Aarde

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Op de website.

Stichting Koningin Paola - SON (Stichting 
Openbaar Nut)

 

Vincent Coppieters (Vincent@sk-fr-paola.be) 
of Isaline Ghysens (Isaline@sk-fr-paola.be)

 
Telefoon : 

02 762 92 51
 

E-mail : 
info@sk-fr-paola.be

 
Adres :

 Slegerslaan 356 / 17, 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website : 

www.sk-fr-paola.be

Contacten 
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Doelgroep: 
Iedereen is welkom bij ons. We richten ons vooral op mensen die moeite hebben om hun
gezondheidszorg te financieren. 

Doel: 
Bij het Maison Médicale kunt u terecht voor verzorging door een huisarts, kinesitherapie
en verpleegkundige zorgen. De vereniging gaat voor een lokale, toegankelijke en
kwaliteitsvolle geneeskunde. De toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door het
systeem van het forfait, dat hieronder wordt toegelicht.
De globale, want multidisciplinaire behandeling van de patiënt garandeert een
kwalitatieve benadering van de gezondheidszorg.

Acties:
Naast de gezondheidsacties biedt het Maison Médicale diverse gemeenschappelijke
activiteiten aan die in het teken staan van gezondheid. Afhankelijk van de seizoenen en de
toepasselijke covidnormen. 

Eventuele stappen om toegang te krijgen :
Om van het forfait te genieten (gratis consultaties bij de huisarts en verpleegkundige
zorgen) hoeft u enkel in orde te zijn met het ziekenfonds en langs te komen met 2
strookjes van het ziekenfonds.
Wat het forfait betekent: u betaalt de consultaties van de huisarts en de verpleegkundige
kosten niet meer, uw ziekenfonds doet dit rechtstreeks voor u.

Wie komt in aanmerking?
Elke persoon die in orde is met zijn ziekenfonds en die woont in de gemeenten Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe of Evere.

Praktisch: u neemt contact op met het Maison Médicale Visa Santé om een
abonnementscontract te ondertekenen tussen u, het Maison Médicale en het ziekenfonds.
Door dit contract te ondertekenen, kunt u gebruik maken van de gratis zorg in het Maison
Médicale. Elk ander bezoek aan een huisarts of verpleegkundige buiten het Maison
Médicale wordt niet terugbetaald, behalve tijdens het weekend of ‘s nachts of wanneer u
ver van huis een arts hebt moeten bezoeken (bijvoorbeeld op vakantie). Het Maison
Médicale verbindt zich ertoe om u beschikbaarheid en kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Visa Santé - Medisch centrum 

Telefoon : 
02/318.59.27

 
E-mail : 

info@mm-visa-sante.be
 

Adres : 
Yorkshirelaan 13/1

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
www.maisonmedicalevisasante.wordpress.com

Contacten 
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Doelgroep: 
Aangepaste werkmaatschappij (sociale economie) voor werknemers met een handicap
erkenning (erkenning maatwerk VDAB)

Doel: 
Werk aanbieden 

Eventuele stappen om toegang te krijgen :
De erkenning van PHARE door de VDAB aan te vragen

Erkenning : VDAB

Opmerkingen : 
Ook al is de administratie Nederlandstalig, wij zijn een Brusselse onderneming en dus
tweetalig.

T.W.I. VZW (deel van "de Broeders Van
Liefde")

Tim De Mey
 

Telefoon : 
02 735 63 25

 
E-mail :

info@twi.brussels 
tim.demey@twi.brussels

 
Adres : 

Linthoutbosstraat 37
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Dagelijkse invoer : Georges Henrilaan 278, 
1200 (naast "l’institut royal pour sourds et 

aveugles")
 

Website :
 www.twibrussel.be

Contacten
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Doelgroep:
Studenten – jongvolwassenen.

Doel : 
Bevordering van de gezondheid – Preventie en gezondheidseducatie.

Acties:
Univers santé organiseert acties om de gezondheid van jongeren en studenten te
bevorderen en werkt rechtstreeks samen met zijn doelgroepen, actoren en verenigingen
op het terrein, leerkrachten, professionele zorgverleners enz.

Alle onderwerpen die jongeren en studenten aanbelangen komen aan bod: voeding,
verslaving, affectief en seksueel leven, mentale gezondheid, stress, blokperiode, sociale
gezondheid enz.

Deze thema’s worden met name behandeld door middel van acties rond informatie,
bewustmaking, begeleiding, preventie en risicobeperking; opleidingen bestemd voor ons
doelpubliek; tools voor de volwassen tussenpersonen of de jongeren zelf; strategieën voor
een politiek pleidooi.

Univers santé VZW

Telefoon: 
02 2764 43 34

 
E-mail :

univers-sante@uclouvain.be
 

Adres : 
Hippokrateslaan 50,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
www.univers-sante.be

Contacten : 
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Doelgroep: 
Volwassenen woonachtig in Sint-Lambrechts-Woluwe

Doel: 
De levenskwaliteit in de stad verdedigen en ontwikkelen; actief burgerschap en de
participatie die zo cruciaal is in de aangesloten wijken versterken en bevorderen.

Acties 
Organisatie van werkgroepen; informatie- en gespreksavonden; workshops.
Ondersteuning van burgerinitiatieven met respect voor de waarden van onze vereniging.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Onze communicatiekanalen volgen: 
Facebook (www.facebook.com/woluinterquartiers); website (https://www.wiq.be);
inschrijven op onze Newsletter (via onze website).
Neem contact met ons op via e-mail: info@wiq.be of telefonisch 02 / 762 39 44

Wolu-Inter-Quartiers VZW

Nicolas Moulin
 

Telefoon :
02 762 39 44

 
E-mail :

 info@wiq.be
 

Adres : 
Steenboklaan, 1A 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website :
www.wiq.be

Contacten:
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Wolu-services vzw - ARAE  

Telefoon : 
02/740.04.45 

 
E-mail : 

rae@wolu-services.be
julie.frix@wolu-services.be

 
Adres : 

Roodebeeksteenweg 137
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 
Website :

 www.dynamic-emploi.be.

Contacten 
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Doelgroep: 
Werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven bij Actiris. 

Doel: 
In samenwerking met Actiris en het Europees Sociaal Fonds biedt het AAZW Wolu-Services een 
gepersonaliseerde, meetbare, realistische en geplande begeleiding aan alle werkzoekenden uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich spontaan hebben ingeschreven bij of doorverwezen 
werden naar Actiris om werk te zoeken of hun professionele doelstelling te bereiken (opleiding, 
werk creëren …).

Acties: 
Individuele/collectieve acties, fysiek/virtueel.
Evenwicht werk en privéleven, cv en sollicitatiebrief, analyse van vacatures, gericht zoeken naar 
werkgevers, gebruik van internet bij het zoeken naar werk, voorbereiding en gefilmde simulatie 
van een sollicitatiegesprek, zoeken naar opleidingen.
Collectieve sessies (groepen Jobcoaching) meerdere keren/jaar en Zoom-workshops rond diverse 
thema’s (cv/sb, sollicitatiegesprek, LinkedIn ...)

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Inschrijven bij Actiris. Enkel op afspraak via 02/740 04 45 of 
via mail naar rae@wolu services.be 

http://www.dynamic-emploi.be/


Doelgroep: 
Iedereen.

Doel: 
Personen als geheel opvangen en begeleiden.

Acties: 
Individuele steun – collectieve en gemeenschapsactiviteiten (alfabetisering, ontmoeting 
en cultuur, sociale cafetaria, ‘verbruikersateliers’ …)

Eventuele stappen om toegang te krijgen: 
Sociale permanentie:
maandag: 8.30 tot 12.50 uur
dinsdag: 8.30 tot 12.50 uur
woensdag: 8.30 tot 12.30 uur en 13 tot 16 uur
Donderdag: 8.30 tot 12.50 uur

 
 Telefoon : 
02/761.11.80

 
E-mail : 

 casg@wolu-services.be
 

Adres : 
Andromedalaan 63/2

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
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Wolu-Services vzw – CGSA



Doelgroep: 
Bedrijven

Doel: 
Contact tussen de schepen van werkgelegenheid en de bedrijven.

Acties: 
Prospectie, verbinding, deelname aan diverse evenementen (jobday, informatiesessies 
voor bedrijven, enz.).

 
 Telefoon : 

02 / 740 04 40 ---  0471/37.34.52
 

E-mail : 
 bernard.horvath@wolu-services.be

 
Adres : 
Jobhuis

Roodebeeksesteenweg 137
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
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Wolu-Services vzw - Schuldbemiddeling 

Budgetbegeleiding
Indiening verzoekschriften voor collectieve schuldenregelingen
Afbetalingsplan
Onderhandelingen met schuldeisers

Doelgroep: 
De inwoners van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Doel:
Mensen met veel schulden helpen. 

Acties: 
Type bemiddeling: Minnelijk
Praktisch:

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Enkel op afspraak. 

Erkenning: COCOF

Telefoon : 
02/761 11 83 

 
E-mail : 

mediation.dettes@wolu-services.be
 

Adres : 
Andromedalaan 63/2,

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 

Website : 
www.mediationdedettes.be

Contacten 
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Doelgroep: 
Baby's, kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen en senioren.

Doel: 
Behandeling van alle vragen van psycho-medisch-sociale aard.

Acties :
Sociaal werk, psychologische gesprekken, opstart van psychiatrische behandelingen,
schoolopvolging, logopedische opvolging, psychomotoriek, onthaal.
Steun van de vzw La Maison Ouvert, een opvangplaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Werken met migranten
Huiswerkklas tot juni 2022. We nemen geen nieuwe kinderen meer aan.

Eventuele stappen om toegang te krijgen:
Een aanvraag indienen

Erkenning: COCOF - Gezondheid

Opmerkingen: de prijs van de raadpleging mag nooit een belemmering zijn om te
raadplegen.

WOPS - Dienst voor Geestelijke
Gezondheidszorg van 

Sint-Lambrechts-Woluwe 

Telefoon : 
02 762.97.20

 
E-mail : 

ssmwops@skynet.be
 

Adres : 
Roodebeeksteenweg 471 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
 

Contacten
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Antichambre - Jeugdhuis Sint-

Lambrechts-Woluwe

ASEB, Association pour la solidarité

étudiante de Belgique 

Association des Tuteurs Francophones

de Mineurs Étrangers non Accompagnés

CGS - Centrum voor Gezinsplanning en

Seksuologie Sint-Lambrechts-Woluwe

CREB vzw

Dienst Politionele slachtofferbejegening –

Zone Montgomery

Dienst voor gezondheidspromotie op

school

Dienst voor hulp aan studenten –

UCLOUVAIN

Espace DIWAN

 Famisol vzw

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst F.A.S.E (Familie, sociale actie,

senioren, gezondheid, gelijke kansen

en mindervaliden)

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe -

Cel voor sturing en animatie

Habitat et Rénovation vzw

Infor Jeunes Bruxelles 

Kinderdagverblijf Kangoeroe

Kinderdagverblijf't Toreke

L'Accueil Familial vzw

La Maison Ouverte vzw

L'Ancre vzw

Le Gué - Jeugdhuis
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gezin
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CGS - Centrum voor Gezinsplanning

en Seksuologie Sint-Lambrechts-

Woluwe

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst F.A.S.E (Familie, sociale actie,

senioren, gezondheid, gelijke kansen

en mindervaliden)

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst Tewerkstelling

Infor Jeunes Bruxelles 

Le Gué - Therapeutisch en cultureel

centrum

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe:

Cel Beroepsinschakeling
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Wolu-Services - ARAE

Wolu-Services vzw- contact met

bedrijven
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Atoll VZW - Antenne Atoll du Levant

Belgische Rode Kruis - Lokale afdeling

Sint-Pieters-Woluwe

Centre de Formation à l'Ecoute du

Malade (CEFEM)

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst F.A.S.E (Familie, sociale actie,

senioren, gezondheid, gelijke kansen

en mindervaliden)

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst Gezinshulp

Liga voor patiënten met

nierinsufficiëntie

Mobiel Crisisteam (MCT)

OCMW - Dienst Thuishulp

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe:

Opvang- en dagcentrum 'De heuvel'

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe:

Rust- en verzorgingstehuis

PSC Galaxie

PSC Hof Ten Berg

Visa Santé - Medisch centrum

Wolu-Services vzw – CGSA

Ouderen

CGS - Centrum voor Gezinsplanning

en Seksuologie Sint-Lambrechts-

WoluweFreeGo WSP 

Coeur, Sport et Santé ASBL

Dienst Politionele slachtofferbejening

- Zone Montgomery

Dienst voor hulp aan studenten –

UCLOUVAIN

Faculté d’Aimer - Centrum voor

gezinsplanning

Freego WSP

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst Preventie - Buurtbemiddeling

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Schoolantenne van de preventiedienst

Infor Jeunes Bruxelles 

La Maison Ouverte vzw

L'Habitation Moderne

Liga voor patiënten met

nierinsufficiëntie

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe:

Cel Energie

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe:

Dienst Gezinshulp

OCMW - Dienst Thuishulp

SISAHM

Sociaal Loket van SLW

Visa Santé - Medisch centrum

Univers Santé vzw

Wolu-Services vzw – CGSA

WOPS

Informatie 
en preventie
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