
WIJ LUISTEREN 
GRAAG NAAR JE VERHAAL 

en als je wil, zoeken we samen met 

jou naar antwoord. Gratis, anoniem en 

volledig vrijwillig. Je kan zonder afspraak 

chatten, bellen of langskomen tijdens de 

openingsuren. Je kan ook op afspraak 

langskomen. Als dat te lastig is, kunnen 

we ook ergens anders afspreken.

Je voelt je depri 
en kan het bij 
niemand kwijt?

Zijn je ouders aan het scheiden 
en wil je hier graag over praten?

SURF NAAR JAC.BE
EN ONTDEK OP WELKE 
MANIEREN JE MET ONS 
CONTACT KAN NEMEN 

Chatten
www.jac.be/chat 

Mailen
jac@cawantwerpen.be

Bellen
03 232 27 28

Langskomen
Korte Nieuwstraat 26, 2000 Antwerpen

Dorpstraat 3, 2920 Kalmthout

Facebook & Instagram
JAC Antwerpen

� JAC.BE

Voor iedereen 
tussen 12 en 25 
jaar

LAST OP JE 
SCHOUDERS? 
JE KAN BIJ 
ONS TERECHT!



WELKOM 
BIJ HET JAC!
Ben je tussen 12 en 25 jaar, dan kan 

je bij ons terecht. Je kan bij ons 

informatie opzoeken, vragen stellen of 

een babbel doen. Zit je met een vraag 

waar je geen weg mee weet? Dan kan 

het helpen er samen naar te kijken.

ONZE HULP IS VOLLEDIG 
GRATIS!

Heb je een vraag of probleem? Neem 

contact op! Je kan chatten, mailen 

of bellen. Je kan ook langskomen of 

we spreken af in je buurt. Als we het 

antwoord niet meteen weten of geen 

gepaste oplossing kunnen bieden, 

bekijken we in een aantal gesprekken 

samen met jou waar je wél terecht kan.

WAT VINDEN 
WE BELANGRIJK

Wij nemen je altijd serieus.
We respecteren jouw 
gevoelens en ideeën. Het 
maakt niet uit wie je bent 
of wat je doet, iedereen is 
welkom!

Voor ons zijn er geen 
domme vragen of taboes. 
Je beslist zelf waarover je 
wil praten en wat je met de 
info of het advies doet.

We hebben beroeps-
geheim. Wat je vertelt, blijft 
onder ons!

We kunnen anoniem 
werken. Je hoeft je naam 
en adres niet te geven als je 
niet wil.

Zijn je ouders aan het 
scheiden en wil je hier 
graag over praten?

Je hebt ruzie met je beste 
vriend en je weet niet meer 
wat je kan doen?

Wil je graag alleen gaan 
wonen of ben je op zoek 
naar een leuke hobby?
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