
Openingsuren 

maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

O.C.M.W.-Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

  09 355 93 09 

  09 356 95 94 

  info@ocmwlochristi.be 

  www.ocmwlochristi.be 

PSYCHOSOCIALE 

HULPVERLENING 

 

Voor verdere informatie kan je ook 

steeds terecht op de sociale dienst 

van het O.C.M.W.-Lochristi op het 

nummer 09 355 93 09 of via e-mail: 

info@ocmwlochristi.be. 

Maatschappelijk werkers: 

Kathleen De Baets 

Bieke Demeester 

Katrien Backaert 

Sarah Dhuyvetter 

Sally Cnudde 

Luc Lauwaert 

Elien Heyse 

Meer weten? 

mailto:info@ocmwlochristi.be


De samenleving verandert constant. 

De wereld koestert steeds hogere 

verwachtingen, de media spiegelen 

onbereikbare doelen voor en je 

voelt de druk stijgen.  

Wie in de problemen komt, kan 

niet altijd terecht bij vrienden of 

kennissen. Je krijgt het gevoel dat 

je er helemaal alleen voor staat. 

 

Vaak volstaat een goed gesprek 

met een hulpverlener echter al om u 

een beter en ander inzicht te geven 

in uw leefwereld. Plots merkt u dat 

uw situatie toch niet zo uitzichtloos 

is, en dat u wel degelijk over 

een aantal troeven beschikt. Dat 

ene duwtje in de rug kan vaak een 

wereld van verschil betekenen.  

 

 

 

Psychosociale hulpverlening 

Elke week kan je in het Sociaal Huis te-

recht voor psychosociale hulpverlening 

van CAW Artevelde.  

  

Bij ons kan je terecht voor heel uiteenlo-

pende problemen zoals o.m. eenzaam-

heid, rouwverwerking, relationele en 

seksuele problemen, (echt-)scheiding, 

gezins- en opvoedingsproblemen, pro-

blemen in andere leefvormen als nieuw 

samengestelde gezinnen, alleenstaanden. 

Het CAW is er op gericht om jou te hel-

pen zodat je weer beter zelf aan de slag 

kan met een eigen situatie. Het CAW ge-

looft immers in de kracht van mensen 

om, samen met mensen in hun omge-

ving, moeilijkheden aan te pakken. 

 

 

Folder laatst geactualiseerd op 10-08-2018 

Deze hulpverlening is gratis voor 

alle inwoners van Lochristi en 

wordt wekelijks op woensdag  

aangeboden van 9.00 u. tot 12.30 u. 

in het Sociaal Huis, Bosdreef 5A.  

Dit is steeds op afspraak.  

  

Het CAW is telefonisch te bereiken 

op volgend nummer: 

 09 265 04 50  

Contactpersoon Lochristi: 

Ann Vereecken 

Als het te veel wordt 


