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VOORWOORD   

 
‘Geen kruimels, maar rechten’ is een eerste handreiking voor vrijwilligers 

 die werkzaam zijn in projecten voor armoedebestrijding in en rond Antwerpen. In 
onze grootstad is er nog steeds een toename van mensen die onder de armoede-

grens leven en daardoor aangewezen zijn op noodhulp.  
Gelukkig kunnen zij rekenen op tientallen organisaties die zich dagelijks met hart 

en ziel inzetten voor hen.  
 
 

Om een overzicht te kunnen bewaren over deze organisaties stellen we sinds enke-
le jaren een sociale kaart, onder de vorm van dit boekje, samen die we op regel-

matige basis updaten. ‘Geen kruimels, maar rechten’ is enkel bedoeld als leidraad 
voor vrijwilligers. Het heeft niet tot doel om info te kopiëren en mee te geven 

met hulpvragers.  
 

De vrijwilligersorganisaties werken eveneens nauw samen met officiële instanties 
als OCMW of CAW. Info over deze instanties zijn ook terug te vinden in deze leid-

raad.  
 

Bij doorverwijzing is het aangewezen om de organisatie in kwestie even op te bel-
len zodat deze op de hoogte is van de doorverwijzing en eventueel al de nodige 

info kan verschaffen via telefoon.  
 

Alle info in ‘Geen kruimels, maar rechten’ werd verschaft door de desbetreffende 
organisaties. Gelieve ons op de hoogte te brengen bij foutieve of onvolledige info. 

 
 

 
Alle info uit dit boekje is ook terug te vinden op de sociale 

kaart die organisatie Armen Tekort heeft ontwikkeld om een 
online platform te kunnen bieden over kennis rond organisa-
ties die zich inzetten voor armoedebestrijding.  Meer info op 

www.kompano.org  
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In een sociaal centrum van OCMW Antwerpen kan je terecht als je hulp nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je financiële problemen of schulden hebt.  De sociale centra zijn de 
eerste aanspreekpunten voor de klant. OCMW Antwerpen heeft 23 sociale centra 
die verspreid zijn over Antwerpen en de districten.  
 
Kijk in de stratenlijst waar je moet zijn: http://ocmw.antwerpen.be/stratenlijst 

Je kan je vraag ook online stellen: http://ocmw.antwerpen.be/formulieren/
hulpformulier 

 

Er zijn 24 sociale centra in Antwerpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op : 

 

 sociaal centrum De Reiger, Ekeren en Merksem hebben andere uren. Verifieer 
even telefonisch voor doorverwijzing   

 Meenemen indien beschikbaar: Identiteitskaart (of kopie) van de aanvrager (als de 
aanvrager gehuwd of samenwonend is, moet de partner ook mee naar het sociaal 
centrum komen), legitimatiebewijs indien beschikbaar, Eventuele looninkomsten, 
ook inkomsten uit officieuze tewerkstellingen (verklaring werkgever), 
urgentieattest medische zorgen, huurcontract en betalingsbewijs huishuur. 

 Elk centrum heeft ook een laatavondopening, gedurende 1 avond per maand.  

SOCIAAL CENTRUM OCMW  

Telefonisch beschikbaar  03/338.28.28 

Elke weekdag  9u tot 17u , gesloten maandagnamiddag 

Spreekuur nieuwe klanten 9u tot 11u30 

E-mail adres  info@ocmw.antwerpen.be  

Website  http://ocmw.antwerpen.be/ 

Hoofkantoor  Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen  

http://ocmw.antwerpen.be/stratenlijst
http://ocmw.antwerpen.be/stratenlijst
http://ocmw.antwerpen.be/formulieren/hulpformulier
http://ocmw.antwerpen.be/formulieren/hulpformulier
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Linkeroever  Halewijnlaan 86a 2050 Antwerpen  03/ 292 30 20 

Dam  Marnixstraat 14 2060 Antwerpen  03/ 292 35 00 

De Balans  Lange Batterijstraat 14 2018 Antwerpen  03/ 242 91 20 

De Oever  Oever 13 2000 Antwerpen  03/ 206 09 50 

De Vondel  Boerhaavestraat 20 2060 Antwerpen  03/ 270 08 60 

De Wilg  Boerhaavestraat 20 2060 Antwerpen  03/ 270 08 40 

Luchtbal  Hondurastraat 6 2030 Antwerpen  03/ 292 83 30 

Plein  Larmorinièrestraat 137 2018 Antwerpen  03/ 292 83 30 

Potvliet  Pothoekstraat 102 2060 Antwerpen  03/ 292 84 10 

Seefhoek  Lange Zavelstraat 78 2060 Antwerpen  03/ 270 38 40 

Veemarkt  Zwartzustersstraat 21 2000 Antwerpen  03/ 292 35 60 

Zurenborg  Steenbokstraat 1 2018 Antwerpen  03/ 286 42 10 

Berchem  Grotesteenweg 148 2600 Berchem  03/ 338 49 00 

Arena—
Groenenhoek  

Corneel Van Reetstraat 10 2600 Berchem  03/ 292 33 40 

De Reiger  Antwerpsebaan 140 2040 Berendrecht  03/ 568 38 29 

De Fontein  Fonteinstraat 33 2410 Borgerhout  03/ 270 07 40 

Stenenbrug  Fonteinstraat 33 2410 Borgerhout  03/ 270 95 27 

Arena  Boekenberglei 128 2100 Deurne  03/ 292 33 40 

Coevelt  Coevelstraat 6 2100 Deurne  03/ 292 33 40 

Deurne Expo Clara Snellingsstraat 27 2100 Deurne 03/298 13 40 

Ekeren  Groot Hagelkruis 146 2180 Ekeren  03/ 545 09 70 

Hoboken  Antwerpsesteenweg 167 2660 Hoboken  03/ 830 70 30 

Merksem  Elf Novemberstraat 57 2170 Merksem  03/ 641 88 20 

Wilrijk  Jules Moretuslei 330 2610 Wilrijk  03/ 820 93 70 
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Informatie openingsuren sociale centra en Eu voedselbedeling 2016 
 

Algemene openingsuren sociale centra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Spreekuur nieuwe klanten : elke werkdag tussen 9u en 11u30 
Pax : Lange Dijkstraat 68-70, 2060 Antwerpen, 03.201.66.50 

Maandag 9u tot 12.30 en gesloten  

Dinsdag  9u tot 12u30 en 13u tot 15u30  

Woensdag  9u tot 12u30 en 13u tot 15u30 

Donderdag  9u tot 12u30 en 13u tot 15u30 

Vrijdag  9u tot 12u30 en 13u tot 15u30 

Cluster  Naam Sc + adres  Avondopening 17u 
- 19u (niet tijdens 
de zomervakantie)  
 

Verdeelmomenten 
van voeding aan 
klanten  

Zuidrand  SC Balans  
Lange Batterijstraat 14 
2018 Antwerpen  
03/242 91 20 

Elke 4de donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Zuidrand  SC Hoboken en Kiel  
Antwerpsesteenweg 167 
2660 Hoboken  
03/830 70 30 

Elke donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Zuidrand  SC Wilrijk  
Jules Moretuslei 330 
2610 Wilrijk  
03/820 93 70 

Elke 2de donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Scheldeoe-
ver 

SC Veemarkt  
Zwartzusterstraat 21 
2000 Antwerpen  
03/292 35 60 

Elke 2de donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Scheldeoe-
ver  

SC Oever  
Oever 13 
2000 Antwerpen  
03/206 09 50 

Elke 1ste donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Scheldeoe-
ver  

SC Plein  
Lamorinièrestraat 137 
2600 Berchem  
03/292 83 30 

Elke 1ste donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Scheldeoe-
ver  

SC Linkeroever  
Halewijnlaan 86a 
2050 Antwerpen  
03/292 30 20 

Elke 3de donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Noordrand  SC Arena  
Boekenberglei 128 
2100 Deurne  
03/292 33 40 
 

Elke 3de donderdag  In de namiddag, tij-
dens de openings-
uren van het sociaal 
centrum (met uit-
zondering van 
maandagmiddag)  
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Noordrand  SC Deurne Expo  
Clara Snellingstraat 57 
2100 Deurne  
03/334 07 76 

Elke donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Noordrand  Sc Merksem 
Elf Novemberstraat 57 
2170 Merksem  
03/641 88 20  

Elke 2de en 4de 
donderdag   

Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Noordrand  SC Ekeren  
Groot Hagelkruis 146 
2180 Berchem  
03/541 09 70  

Elke 3de donderdag  Tijdens de ope-
ningsuren van het 
sociaal centrum  

Oostrand  SC Berchem  
Grote Steenweg 148 
2600 Berchem  
03/338 49 00 

Elke 2de donderdag  
op afspraak  

Tijdens de opening-
sturen van het soci-
aal centrum  

Oostrand  SC De Fontein  
Fonteinstraat 33 
2140 Borgerhout  
03/270 07 40 

Elke 3de donderdag  Dinsdag en donder-
dag van 13u tot 
15u30 

Oostrand  SC Stenenbrug  
Fonteinstraat 33 
2140 Borgerhout   
03/270 95 27  

Elke 1ste donderdag  Dinsdag en donder-
dag tijdens de ope-
ningsuren  

Oostrand  SC Zurenborg  
Steenbokstraat 1 
2018 Antwerpen  
03/286 42 10 

Elke 4de donderdag  Dinsdagvoormiddag 
en donderdagmid-
dag tijdens de nor-
male openingsuren  

2060 SC Luchtbal  
Hondurastraat 6 
2030 Antwerpen  
03/292 81 50 

Elke donderdag  Pax  
2de en 4de donder-
dag  
13u tot 14u  

2060 SC De Vondel  
Boerhaavestraat 20 
(1ste verdiep)  
2060 Antwerpen  
03/270 08 40 

Elk 1ste donderdag  Pax  
2de en 4de donder-
dag  
10u30 tot 12u  

2060 SC De Potvliet  
Pothoekstraat 102 
2060 Antwerpen  
03/292 84 10 

Elke 2de donderdag  Pax  
2de en 4de donder-
dag  
14u tot 15u30 
 

2060 SC De Wilg  
Marnixstraat 16/1 
2060 Antwerpen 
03/270 08 40   

Enkel doorverwij-
zing  

Pax  
2de en 4de donder-
dag  
9u30 tot 10u30 

2060 SC Dam  
Marnixstraat 14 

Elke 3de donderdag  Pax  
2de en 4de donder-
dag  
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CAW ANTWERPEN  

 
 

Vanaf 1 april 2015 werkt het CAW met wijkteams die ook onthaal bieden.  
 

Algemeen telefoonnummer  03/232 16 19 

Centraal telefoonnummer  078/150 300 

Crisispermanentie na 16u  0800/25922 

Vluchtelingenteam  03/235 34 05 
03/328 20 20 

Dak-en thuisloosheid  03/292 30 40 

Intrafamiliaal geweld  1712 

Slachtofferhulp  03/328 20 30 

Email  onthaal@cawantwerpen.be  

Website  www.cawantwerpen.be 

 

Outreachteam  

Straatwerking die pro-actief contact legt met dak-en thuislozen.  

Adres  Koningin Astridplein 35  
2018 Antwerpen  

Tel  03/232 48 34 
9u tot 17u (behalve di vo )  

Email adres  outreach@cawantwerpen.be  

 

 
Stad Antwerpen  

Samenleven - Armoede en welzijn  

 
Gegevens organisatie  

 
Telefoon  
Email  
Functie  
Contactpersoon  

 
03 338 36 08 
Joke.vandyck@stad.antwerpen.be 
Consulent armoede en welzijn  
 
Joke Van Dyck  

Stad antwerpen - samenleven  
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VOEDSELBEDELING  

 
Pnop  

Ondanks onze groeiende consumptiemaatschappij zijn er nog veel mensen die honger 
lijden in Antwerpen. Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De Loodsen sinds 
1997 een standpunt in met de verschillende voedselbedelende organisaties in en rond 
Antwerpen omtrent noodhulp.  
 
Het Platform brengt een aantal keer per jaar alle Antwerpse verenigingen, die voed-
selbedeling en materiële hulp voorzien, samen.  
 

Voedselbedeling  

In elke uithoek van de stad is er een sterke ploeg van vrijwilligers die wekelijks 100-en 
voedselpakketten uitdeelt. De voeding die deze organisaties bedelen, wordt via ver-
schillende kanalen verzameld.  
 
Twee belangrijke verdelers zijn de voedselbank en voeding van de Europese unie. Om 
EU-voeding te bekomen, dienen organisaties aan diverse criteria te voldoen. Daarnaast 
worden er vaak acties georganiseerd door grootwarenhuizen.  

Criteria  

Elke vrijwilligersorganisatie heeft een unieke manier van werken. Om een overzicht te 
kunnen bewaren en een efficiënte werking te garanderen, hanteren de meeste organi-
saties een aantal criteria zoals het hanteren van de postcode als leidraad om mensen 
te helpen of door te verwijzen.  
 
Hierna volgt een overzicht van alle voedselbedelingen in en rond Antwerpen gerang-
schikt op postcode. 
 

Doorverwijzing  

Bij doorverwijzing is het dus belangrijk om rekening te houden met de regio waarin de 
persoon woonachtig is.  
 
Daarnaast is het aangewezen om de voedselbedelende organisatie waar je naar door-
verwijst even op te bellen zodat de organisatie op de hoogte is van de doorverwijzing.  
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VOEDSELBEDELING  

2000 ( + 2018 )  
Teledienst  
 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Schermerstraat 7 
03/230 78 78 
teledienst@skynet.be 
www.tele-dienst.be  
 

Openingsmomenten  Voeding  ma - vr 9h30 - 13h00 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu-voeding, voedselbank 
1/Maand 

Toelichting werking   Voeding 
Budgetbegeleiding & advies 

2000 (+ 2050 + 2060) 
Onthaal Sint-Antonius  
 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Paardenmarkt 109 
03 231 74 23 
Rita.somers@scarlet.be 
 
Rita Somers 

Openingsmomenten  Voeding  di - vr 10h - 11h30 

Doelgroep  Mensen met Belgisch paspoort 
Mensen zonder wettig verblijf  

di + woe  
do + vr 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu-voeding, voedselbank 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Advies & onthaal Maatschappe-
lijk assistent 

2018 (omgeving Provin-
ciestraat) 

Raad en Daad   
 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Provinciestraat 108A 
03/232 30 19 
vzwraadendaad@gmail.com 
vzwraadendaad.blogspot.be 
 

Openingsmomenten  Voeding  Di (om de 2 weken) 
8h30—10h30 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

EU voeding, voedselbank 
1/2 weken 

Toelichting werking   Voeding 
Onthaal met koffie 
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2020 + Kiel  Wederzijds Kristus Koning  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

L. Strausstraat 3 
03/238 67 95 
e.schramme@telenet.be  
 
Myriam Schramme 

Openingsmomenten  Voeding  di -  wo 10h00 - 12h00 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu Voeding, voedselbank 
1/week 

Toelichting werking   Voeding  

2018 Filet Divers  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Rolwagenstraat 49 
03/226 13 93 
Yves.bocklandt@filetdivers.be 
www.filetdivers.be 
Yves bocklandt 

Openingsmomenten  Voeding ma :    
9h tot 12h30 en van  
13h30 tot 15h30 
wo : 9h -  12h30  
       13h30 – 15h30  

Doelgroep Wie 
 

Mensen met en zonder wettig ver-
blijf 

Voedselbedeling Voeding 
Frequentie 

Eu Voeding, Voedselbank 
1/week 

Toelichting werking  Voeding 
Sociale kruidenier 
Onthaal & advies 
Groeps— & sportactiviteiten 
Nederlandse conversatie 

2030 Luchtbal Geven met Liefde vzw—Snollebolleke 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Canadalaan 256 
0488/294 753 
Annick.hertsens@gmail.com 
 
Suzanne Philips 

Openingsmomenten  Voeding  ma - vr 11h00—16h00 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Voedselbank, Grootwarenhuizen 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Onthaal 
Weggeefwinkel 
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2060 De Toevlucht  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Dambruggestraat 336 
0475/ 828 .158 
 
www.detoevlucht.be 
Willy Verbruggen 

Openingsmomenten  Voeding  Do 20h—21h30 

Doelgroep  Wie Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu voeding, voedselbanken 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 

2060 (+2050 + 2030) Zenith  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

De Marbaixstraat 22 
03/213 15 75 
administratie@zenithvzw.be 
Www.zenithvzw.be 
Jan Timmermans 

Openingsmomenten  Voeding  Ma en Do 13h00—15h30  

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf  

Voedselbedeling  Voeding  
 
Frequentie  

Eu voeding, voedselbanken, bak-
kers 
1/week 

Toelichting werking   Voeding en onthaal 
Kleding en linnen 

2060  Club de grijze kat vzw  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  
Email adres  
Contactpersoon moedergroep  
Email adres  

Damplein 12 
03/233 48 25 
secretariaat@degrijzekat.be 
www.degrijzekat.be 
Jo Dries  
Jo.dries@degrijzekat.be 
Lutgart Lambert  
lutgartlambert@hotmail.com 

Openingsmomenten  Voeding  Do om de 2 weken van 12u30 tot 
15u  
Nieuwe inschrijvingen: do na de 
voedselbedeling van 14u tot 15u  

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf  

Voedselbedeling  Voeding  
 
Frequentie  

Eu voeding, voedselbanken, bak-
kers 
Do om de 2 weken  

Toelichting werking   Voeding, onthaal en advies en 
doorverwijzing en begeleiding 
moeders met baby’s en kleding 
(beperkt)  
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2140 Borgerhout C-Dienst  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Kattenberg 99-101 
03/236 87 96 
info@cdienst.be 
www.cdienst.be  
Etienne Darcis  

Openingsmomenten  Voeding  Do 9h00—12h00  
     13h30 -15h30 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu voeding, voedselbank 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Meubels 
Kleding 

2100 Deurne SOS Hulp aan Mensen in Nood  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Contactpersoon  

Leeuwlantstraat 129 
03/326 10 40 
Rit Ooms 

Openingsmomenten  Voeding  Di         10h00—12h00 
Do—Vr   14h00—17h00 
Nieuwe Inschrijvingen op woens-
dag tussen 14u en 15u  

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf  

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

EU voeding, voedselbanken 
1/week 

Toelichting werking   Voeding en Onthaal 
Kleding 
Huisraad  

2140 Borgerhout Al-Ikram  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Laar 72 
0488/251 825 
info@al-ikram.be 
www.al-ikram.be  
Nordin Cherkaoui 

Openingsmomenten  Voeding  Ma  11h-15h - enkel mannen  
Zo  14h—16h - enkel vrouwen  
Inschrijvingsmoment di na 
 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu voeding, 1/week 

Toelichting werking   Voeding & onthaal 
Meubels & huisraad 
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2600 Berchem Oud Kapelleke (St. Hubertus )  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

F. Coosemansstraat 127 
03/239 37 82 
Theo.decker@skynet.be 
 
Theo Decker 

Openingsmomenten  Voeding  Om de 2 weken do 14h - 12h00 

Doelgroep  Wie  Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu Voeding, voedselbank, bakkers 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Advies 

2140 + 2000 + 2018 
Moeders voor Moeders  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Helmstraat 87-89 
03/272 53 84 
info@moedersvoormoeders.be 
www.moedersvoormoeders.be 
 

Openingsmomenten  Voeding  Di & do 9h00 —12h30 

Doelgroep  Wie Mensen met papieren, erkende 
vluchteling, gezinnen met kin-
deren tot 12 jaar, doorverwijs-
brief van officiële instelling  

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

EU voeding, voedselbank 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Kleding  
Babyspullen 

2170 Merksem Buurtcentrum Stroboertje  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Bredabaan 531 
0497/91 21 18 
didierantwerpen@mobistar.be 
www.buurtcentrumstrobroertje.be  
Didier Vande Cauter  

Openingsmomenten  Voeding  Di en Do       9h00—19h00 
Woe, Vr, Za  10h00—19h00 
Zo                 10h00—17h0 
 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu voeding, voedselbank 
1/week 
Enkel inschrijven op wo tussen 
10u en 12u met een doorverwijs-
brief  

Toelichting werking   Voeding & onthaal 
Sociaal restaurant 
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2660 Hoboken 
Welzijnschakel Hoboken  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Kasteel Broydenborg  
Broydenborglaan 2 
0497/33 00 16 
wzs.hoboken@hotmail.com  
www.wzshoboken.be 
Irène Anckaer  

Openingsmomenten  Voeding  Vrijdag 14h00—16h00 

Doelgroep  Wie  
 

Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu voeding, bakkers, voedsel-
bank 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Onthaal 

2600 Berchem  Sint– Vincentiusvereniging heilig sacrament   

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Pervijzestraat 52 
0489/32 78 10 
sintvincentiusheiligsacra-
ment@gmail.com 
Frieda Van Beurden-Franken 
 

Openingsmomenten  Voeding  Maandelijks (geen vaste datum)  

Doelgroep  Wie  Mensen met en zonder wettig 
verblijf 

Voedselbedeling  Voeding  
Frequentie  

Eu Voeding, voedselbank, bakkers 
1/week 

Toelichting werking   Voeding 
Advies 

2060 
Daklozenhulp antwerpen 

Gegevens organisatie  Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

0494387640 
dakant@telenet.be 
Www.daklozenhulpantwerpen.be 
Marijke  

Openingsmomenten  Voeding  Zondag om 18h 

Toelichting werking   Voedselbedeling voor daklozen 
elke zondag om 18h  
 

mailto:wzs.hoboken@hotmail.com
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ETEN    

Warme maaltijden  

2000 Kamiano  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Lombardenstraat 28 
03/229 04 12  
kamiano@santegidio.be 
www.santegidio.be  

Openingsmomenten   ma - vr van 9.30u tot 12u30 
Wo gesloten  

Gratis warme maaltijd   Wo 17u tot 19u  
Za 14u30 tot 16u30 

Toelichting werking    Begeleiding van daklozen  en 
mensen in crisissituaties na inta-
ke gesprek  

 Dokters van de wereld aanwe-
zig op ma van 10u tot 12u  

2018 Inloophuis De Steenhouwer (CAW Antwerpen )  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Provinciestraat 108A 
03/227 22 74 
de.steenhouwer@cawantwerpen.be 
www.desteenhouwer.be 

Openingsmomenten   november - maart : 9u - 15u  
april - november : 9u—14u  

Warme maaltijd  
 
Prijs  

 Elke dag soep van 9u30 tot 13.30u  
Maaltijd : 11u30 - 13u30 
1, 80€ 

Toelichting werking    Douchegelegenheden  
 Kleding vrijdag 10u-12u  
 Telefoon, computer  
 Zorgteam Scheldeken: 9u - 12u  

2170 Merksem Buurtcentrum Stroboertje  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Bredabaan 531 
0497/91 21 18 
didierantwerpen@mobistar.be 
 
Didier Vande Cauter  

Openingsmomenten  Voeding  Di en Do       9h00—19h00 
Woe, Vr, Za  10h00—19h00 
Zo                 10h00—17h00 

Warme maaltijd   Dagelijks tussen 11u30 en 18u  

Toelichting werking   Voeding & onthaal 
Sociaal restaurant 
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ETEN   

2000 Foyer De Stroming  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Aalmoezenierstraat 12 
03/220 16 64 
foyer@metsense.be 
www.metsense.be  

Openingsmomenten   van ma tot vr 17u/19u 

Prijs   OCMW-klanten - 3 € volw / 1 euro kind 
60-plussers - 6,20 € 
Anderen - 8 € 
 

2050 Antwerpen—LO Bakboord  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Hoek van Carel van Manderstraat 11 
03/253 19 99 
bakboord@metsense.be 
www.metsense.be 

Openingsmomenten    ma tot za - 11u30 / 14u 

Prijs   OCMW-klanten - 3 € volw / 1 euro kind 
60-plussers - 6,20 € 
Anderen - 8 € 
 

Buurtrestaurants 

Iedereen kan in een buurtrestaurant een gezonde en goedkope warme maaltijd ter 
plaatse opeten of afhalen. Er zijn alternatieven voor vlees beschikbaar. Bepaalde men-
sen die in Antwerpen wonen betalen een voordelig tarief. 

 Senioren (60-plus 

 OCMW-klanten:van je maatschappelijk werker krijg je een pasje. Daarmee ga je 
naar het buurtrestaurant en bewijs je dat je daar goedkoper kan eten. 

 Kinderen en kleinkinderen van OCMW-klanten: van je maatschappelijk werker krijg 
je een pasje. Daarmee ga je naar het buurtrestaurant en bewijs je dat jij en je 
kinderen of kleinkinderen er goedkoper kunnen eten. 

 Personen met een verhoogde tegemoetkoming: ga eerst naar een sociaal centrum 
van het OCMW in je buurt.  
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2100 Deurne “kom.EET” 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Clara Snellingstraat 33 
03/ 236 25 20 
Kom.eet@metsense.be  
www.metsense.be  

Openingsmomenten    ma tot vr 17u / 19u  za 11u30 / 14u 

Prijs   OCMW-klanten - 3 € volw / 1 euro kind 
60-plussers - 6,20 € 
Anderen - 8 € 
 

2060 De 7 Schaken Bilzenhof 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Lange Beeldekensstraat 50 
03/226 09 77 
de7schaken@metsense.be 
www.metsense.be  

Openingsmomenten    ma tot zo - 11u30 / 14u 

Prijs   OCMW-klanten - 3 € volw / 1 euro kind 
60-plussers - 6,20 € 
Anderen - 8 € 
 

2060 De 7 Schaken  Stuivenberg 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Onderwijsstraat 13 
03/226 09 77 
de7schaken@metsense.be 
www.metsense.be  

Openingsmomenten    ma tot vr - 11u30 / 13u 

Prijs   OCMW-klanten - 3 € volw / 1 euro kind 
60-plussers - 6,20 € 
Anderen - 8 € 
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2000 Inloophuis De Vaart  (CAW Antwerpen )   

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Italiëlei 69 
03/234 07 50 
vaart@cawantwerpen.be 
www.cawantwerpen.be 
 

Openingsmomenten   ma tot vr—8u.45 tot 13u45,  
uitgezonderd ma tot 12u 

Warme maaltijd   Geen  

Toelichting werking    Dagopvangcentrum voor dak- en 
thuislozen  

 Bagage in bewaring voor borg 
2,50 € 

 Gelegenheid tot douchen  
 Kleding wassen en drogen  
 

2060 ‘t Vlot  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Lange Beeldekensstraat 20 
0486/84.18.15 
tvlot@deloodsen.be 
www.deloodsen.be 
Niek Everts  

Openingsmomenten   Di en do van 14u - 16u  

Warme maaltijd   
 

Soepbedeling, koffie, thee, water  

Toelichting werking    Huiskamerproject voor dak-en 
thuislozen vaak met verslavings-
problematiek 

2060 Psc Open Huis vzw 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Lange Stuivenbergstraat 54 
03/272 25 61 - 03/235 34 05 
openhuis@cawantwerpen.be  
www.pscantwerpen.be  

Openingsmomenten   Inloop wo van 12u - 14u  
 

Warme maaltijd   
 

Neen, koffie, thee, water  

Toelichting werking    Sport, cultuur, ontmoeting of 
groepsuitstappen  

 Gezond en gezondspromotie  

ONTMOETING    
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2060 Ontmoetingshuis de blauwe poort  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Contactpersoon  

Handelsstraat 74 
 
Ulrik De Meersman  

Openingsmomenten   ma van 14u tot 17u  
wo van 18u tot 21u  
do van 18u tot 21u  

Warme maaltijd   
 

Ja  

2140 Borgerhout  Welzijnsschakel borgerhout - mattheüshuis  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

St.Mattheüsstraat 41 
03/235.47.23 
martheleovbh@skynet.be  
www.welzijnsschakels.be 
Leo Van Bauwel  

Openingsmomenten   Di vo van 9u30 - 11u30 

Warme maaltijd   1ste en 3de di van de maand een bord 
soep  
 

Toelichting werking   Voor wie alleen staat, het niet gemak-
kelijk heeft, voor wie eens graag op 
verhaal komt, voor wie de juiste weg 
naar de juiste diensten niet vindt.  
Geen materiële of financiële hulp !  
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SOCIALE KRUIDENIERS   

2018 Filet Divers  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
 
Website  
Contactpersoon  

Rolwagenstraat 49 
03/226 13 93 
info@filetdivers.be en  
socialekruidenier@filetdivers.be  
www.filetdivers.be  
Ingrid van Loon  

Openingsmomenten   ma van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 
15u30 
wo van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 
15u30  

Toelichting werking    Goedkope kruidenier en tweede-
handspullen voor mensen met 
een leefgeld van max.  

         150 euro  
 Doorverwijzing door sociale 

diensten van Bond Zonder 
Naam , Adviescentrum Migratie, 
diensten van CAW Antwerpen, 
Dokters van de Wereld, Kind en 
Gezin, De Kraamvogel. Bij een 
aantal organisaties kan men 
hiervoor een toegangskaart krij-
gen  

 Onthaal en ontmoetingsruimte  
 Computerbegeleiding  
 Kookproject  
 Nederlandse conversatie  
 Samen inburgeren 
 Filet Diver sport !  
 Allerlei vormende en ontspan-

nende activiteiten  

Een sociale kruidenier is een winkel en een ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Klanten worden 
uitgenodigd om te participeren aan de werking en de strijd tegen armoede. De armoedebestrijding ge-
beurt zowel op individueel vlak, als op collectief vlak. Hierbij gaat ook aandacht naar het beïnvloeden 
van het beleid. 
 
Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen in de sociale kruidenier voedingswaren, verzorgings- 
en huishoudproducten kopen aan lage prijs. In de ontmoetingsruimte vinden mensen een luisterend oor, 
worden activiteiten georganiseerd en linken gemaakt naar het lokale verenigingsleven. Het versterken 
van sociale netwerken en het verhogen van de eigenwaarde staan centraal. Sterke vrijwilligersploegen 
maken de werking mogelijk. 
 
Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw promoot en ondersteunt de ontwikkeling van de sociale kruideniers 
in Vlaanderen, ze behartigt hun belangen en waarborgt de kwaliteit ervan. Meer informatie op: 
www.socialekruideniersvlaanderen.be. 
 
Criteria en doorverwijzing 
 
Mensen in armoede worden doorverwezen door een sociale dienst. Nieuwe klanten worden uitgenodigd 
op een kennismakingsgesprek en ontvangen dan hun persoonlijke klantenkaart die voor een bepaalde 
periode geldig is. Nadien kan de klantenkaart verlengd of stopgezet worden. Klanten mogen een maxi-
mumbedrag besteden in functie van de gezinsgrootte. Voor de doorverwijscriteria en te gebruiken door-
verwijsbrief, kan u contact opnemen met de lokale werking. 
 

http://www.socialekruideniersvlaanderen.be
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2020 Sociale kruidenier Kiel  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Sint-Bernardsesteenweg 113 ( boven 
feestzaal Kielpark)  
03/ 216 90 69 
Catherine.evard@sociaalwinkelpunt.be 
www.sociaalwinkelpunt.be  
Catherine Evrard 

Openingsmomenten   ma en do van 13.30u tot 16.u  
di van 9u30 tot 12u  

Toelichting werking    Sociale kruidenier Kiel geeft op 
emancipatorische wijze hulp, 
ondersteuning en begeleiding 
aan mensen in armoede, men-
sen met een laag inkomen en 
kwetsbare groepen  

 In de sociale kruidenier worden 
voeding, verzorgings-en huis-
houdproducten aan een lage 
prijs verkocht.  

 Mensen kunnen er terecht na 
doorverwijziging door het OCMW 
of een andere dienst. Ze moeten 
hierbij voldoen aan bepaalde 
criteria, o.m. een laag of geen 
inkomen en schuldenlast, kin-
derlast, ouderdom, medische 
problemen, ……. 

 Gezellige ontmoetinsplaats  
 De coördinatie van sociale krui-

denier Kiel gebeurt door Sociaal 
Winkelpunt vzw.  

 

2170 Merksem  Sociale kruidenier tWinkeltje  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Gildenhuis10A 
 
0476 29 09 13 
twinkeltje.merksem@telenet.be  
www.sociaalwinkelpunt.be  
Sus Schrauwen  

Openingsmomenten   Kennismakingsgesprek met verwijsfor-
mulier: wo van 13u30 tot 15u30 
Winkel en ontmoeting: do van 13u tot 
17u30 

Toelichting werking    Sociale kruidenier tWinkeltje 
geeft op emancipatorische wijze 
hulp, ondersteuning en begelei-
ding aan mensen in armoede, 
mensen met een laag inkomen 
en kwetsbare groepen 

 In de sociale kruidenier worden 
voeding, verzorgings– en huis-
houdproducten aan een lage 
prijs verkocht.  

 Mensen kunnen er terecht na 
doorverwijzing door het OCMW 
of een andere sociale dienst op 
basis van de budgetstandaard  

 Gezellige ontmoetingsplaats  
 De coördinatie gebeurt door So-

ciaal Winkelpunt vzw.  
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2180 Ekeren Solidariteit Eva  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Kattenberg 54 
03/542 64 13 
info@evacentrum.be 
www.sociaalwinkelpunt.be  
Piet Hostyn  

Openingsmomenten   Winkel :  
Di,wo,do,vrij van 14u - 18u en wo van 
van 10u - 12u30, za van 14u tot 17u  
Eva-centrum:  
Di,wo,do,vrij van 11u - 17u  

Toelichting werking    Voeding-verzorgings-en huis-
huidproducten, ook natuur en 
bioproducten aan lagere prijs 
toegeleide klanten. Ook voor 
toegankelijk voor solidaire klan-
ten.  

 Gezellige ontmoetingsruimte 
waar je terecht kan voor tas 
koffie of thee en gezellige bab-
bel  

 Vluchtelingenwerking  
 Huiswerkbegeleiding voor kin-

deren  
 Nederlands les en conversatie  
 Vrouwengroep  
 Talrijke workshops  
 Activititeiten enz,  
 De klanten worden doorverwe-

zen door de volgende diensten :  
        ziekenfonds, ocmw, caw,  
        thuiszorgdienst, Kind & Gezin 
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NACHTOPVANG    

2060 
De Biekorf  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Dambruggestraat 304 
03/232 08 24 
biekorf@cawantwerpen.be  
www.cawantwerpen.be  

Openingsmomenten   Aanmelden tussen 20u - 22u  
Centrum sluit ‘s morgens om 8u 

Doelgroep  Wie  
 
 
Mensen zonder wettig verblijf  

Daklozen met een verslaving en/of 
psychiatisch probleem, mannen, 
vrouwen, geen kinderen  
Neen  

Prijs   2,50 € 

Toelichting werking    Veilige, rustige en hygiënische 
overnachtingsmogelijkheid en 
douche  

 Ontbijt  
 In totaal 44 bedden  
 

2060 
Sociaal Hotel De Passage  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Trapstraat 111 
03/224 85 92 
passage@cawantwerpen.be 
Www.cawantwerpen.be 

Openingsmomenten   ma - vrij van 10u - 17u,  
uitgezonderd do vanaf 12u30 
 

Doelgroep  Wie  
 
Mensen zonder wettig verblijf  

Mannen, vrouwen, gezinnen met kin-
deren 
Neen  

Prijs    

Toelichting werking    Tijdelijk onderdak  
 Onmiddelijke opvang voor één 

tot drie noodnachten —> nood-
nacht wordt pas ter beschikking 
gesteld als andere mogelijkhe-
den uitgeput zijn.  

 Kortdurende residentiële over-
brugging (één tot vier weken) in 
een woonerfstudio 

 Instroom gebeurt enkel via een 
hulpverlener 
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2018 

 
Winteropvang—Victor 4 of 5  

 

Winteropvang vanaf 1 december tot 31 maart  
Op 1 december gaat de winteropvang opnieuw van start zodat zo veel mogelijk daklozen die in 

Antwerpen verblijven, een volwaardig opvanginitiatief aan te reiken.  

Adres  Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen  

Aanmeldingen als 
volgt  

 Dakloze klanten met geldige verblijfsdocumenten -  
        aanmelden telefonisch via 03/292 30 40 op de stedelijke dispatch  
 Dakloze klanten zonder geldige verblijfsdocumenten -  
        aanmelden telefonisch via 03/289 14 57 of 0478/76 52 73 
 Gezinnen zonder geldige verblijfsdocumenten -  
         aanmelden in sociaal centrum ‘t Plein -  
         Lamorinièrestraat 137 te 2018 Antwerpen - 03/292 83 30 

Opvang   De nachtopvang zal opnieuw doorgaan in de Victor 4 of 5 -  
        Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen  
 De dagopvang op weekdagen wordt voorzien in de St. Walburgis-

kerk - Volkstraat 41 te 2000 Antwerpen  
 De dagopvang in het weekend wordt voorzien in KDG  

2018 

 
Nieuw !!!    Opvang - Victor 4  

 

Opvang Victor 4 voor een 30-tal personen - mensen met wettige verblijfsdocumenten !  
Victor 5 en gezinnen blijft gesloten tot de winteropvang start !  

Adres  Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen  

Aanmeldingen als 
volgt  

 Dakloze klanten met geldige verblijfsdocumenten -  
        aanmelden telefonisch via 03/292 30 40 op de stedelijke dispatch  
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MATERIELE HULPVERLENING   

Kringwinkels  

Gegevens organisatie  Email  
Website  
 

info@dekringwinkelantwerpen.be  
www.dekringwinkelantwerpen.be  
 

Openingsmomenten   van ma tot za van 10u tot 18u  

Toelichting werking    Kleding, schoenen  
 Meubels  
 Bedden en dekbedden  
 Gereedschap 
 Kachels enz.  

Antwerpen Centrum  Adres  
Tel  

Sint-Jorispoort 29 te 2000 Antwerpen  
03/226 24 70 

Antwerpen Borgerhout  Adres  
Tel  

Kroonstraat 166 te 2140 Borgerhout  
03/270 99 00 

Antwerpen Kiel  Adres  
Tel  

Abdijstraat 104 te 2020 Antwerpen  
03/257 33 47 

Antwerpen Deurne  Adres 
Tel   

Vosstraat 305b te 2100 Deurne  
03/340 88 60 

Antwerpen Merksem  Adres 
Tel   

Bredabaan 397 te 2170 Merksem  
03/620 29 99 

2018 Leger des Heils  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Ballaerstraat 94 
03/237 28 68 
ldhwinkel@legerdesheils.be 
www.armeedusalut.be  

Openingsmomenten   di t.e.m. vrij van 12u tot 18u  
elke eerste zat van de maand 12u tot 
17u  

Toelichting werking    Tweedehandskleding  
 Opvang van dak-en thuislozen  
 Opvang van vluchtelingen  
 Opvang van mama’s en kinderen  
 Voedselhulp  
 Begleid wonen—

schuldbemiddeling  
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2020 ‘t Vestje  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  
 
Contactpersoon  
 

Auguste Oleffestraat (ingang zijkant 
St. Catharinakerk )  
03/237 80 50 
 
https://sites.google.com/site/
parochiekristuskoning/who-we-are/--t-vestje 
Mevr. Ri Schalckens  

Openingsmomenten   za van 9u tot 12u  
ma van 13u tot 17u  

Toelichting werking    Tweedehandskledij en schoenen 
voor mannen, vrouwen en kin-
deren  

 Huishoudlinnen  
 Kleine inboedel  

2060 ‘t Frakske  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 
Contactpersoon  
 

Kerkstraat 57 
03 235 72 90 
 
http://www.pscantwerpen.be/activiteiten-
psc/het-frakske-psc 

Openingsmomenten   ma van 12u tot 16u  
Di t.e.m. vrij van 13u tot 16u30 
Za van 11u tot 16u  

Toelichting werking    Tweedehandskledij  

2060 ‘t Stuiverke  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  
 

Veldstraat 65 
 
 

Openingsmomenten   ma tot vr van 13.30u tot 17u  
 

Toelichting werking    Tweedehandskledij  

2060 Teleshop  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  
 

Lange Zavelstraat 99-101 
03/271 06 28 
 
www.andante.be  

Openingsmomenten   Di, wo, vrij,za van 11u tot 16u  

Toelichting werking    Tweedehandskledij  
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2060 Pax (OCMW) 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Lange Dijkstraat 68-70 
03/237 80 50 
pax@ocmwantwerpen.be 
www.ocmwantwerpen.be 
Opgelet ! Enkel voor OCMW-klanten  
Indien men uitkering krijgt van het 
OCMW !!!  

Openingsmomenten   Bellen voor informatie  

Toelichting werking    Hier worden meubels hersteld en 
verkocht die aan het OCMW ge-
schonken worden .  

 Afhankelijk van je situatie kan je 
als OCMW- klant meubelen gratis 
krijgen of aan zeer lage prijzen.  

 

2140 Borgerhout C-dienst  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Kattenberg 99-101 
03/236 87 96 
info@cdienst.be 
www.cdienst.be  

Openingsmomenten   ma en do van 9u tot 16u  

Toelichting werking    Tweedehandsmeubelen  
 Tweedehandskledij  
 Beddengoed, gordijnen, potten 

en pannen  
 Hulp bij kleine verhuizingen: ter 

beschikking stellen van camio-
nette met chauffeur tegen klei-
ne vergoeding  

2170 Merksem De Bron  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Oude Bareellei 64  
03/645 54 21 of 0495/ 27 98 64 
debron@skynet.be  

Openingsmomenten   Do tussen 19u en 21u  

Toelichting werking    Tweedehandskledij en schoenen  
 Huishoudlinnen 
 Klein inboedel  

2140 Borgerhout Moeders voor Moeders  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
 

Helmstraat 87-91 
02/272 53 84 
info@moedersvoormoeders.be  
www.moedersvoormoeders.be 

Openingsmomenten   di en do van 9u30 tot 11u30 en van  
13u30 tot 15u  

Toelichting werking    Voedsel  
 Tweedehandskledij  
 Babyspullen  
 Schoolgerief enz  
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MEDISCHE HULPVERLENING     

2000  Zorgteam Scheldeken  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Scheldeken 1b 
0479/50 50 78 
zorgteam@cawantwerpen.be  
www.cawantwerpen.be  
Alain Debosschere  

Openingsmomenten   ma tot vr van 10u tot 12u  

Toelichting werking    Gezondheidszorg voor mensen 
die geen of verminderde toe-
gang hebben tot de reguliere 
gezondheidszorg.  

 laagdrempelige wijze terecht 
voor verschillende gratis dien-
sten: verpleging, pedicure, kap-
per. Het zorgteam werkt ook 
outreachend, op locatie, op 
straat, ... 

2060 Dokters van de Wereld  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Van Maerlantstraat 56 
03/231 36 41 
info@doktersvandewereld.be  
www.doktersvandewereld.be  

Openingsmomenten   ma en do vanaf 9u inschrijven  

Toelichting werking    Richt zich tot personen die uit-
gesloten zijn van de meest ele-
mentaire gezondheidszorgen.  

 Ze kunnen er terecht voor gratis 
medische consultaties.  

2000 Antwerpen  Ghapro vzw - prostitutie  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Verversrui 3 
03/293 95 91 
info@ghapro.be  
Www.ghapro.be  

Openingsmomenten   Vrije doktersconsultatie  
ma van 14u tot 16u  
Wo van 10u tot 12u  
Vrij van 10u tot 12u  

Toelichting werking   Doelgroep : mannen - vrouwen - trans 
werkzaam in de prostitutie  
 
 Gratis testen seksueel over-

draagbare infecties  
 Advies, preventie en voorschrif-

ten anticonceptie  
 Sociale dienstverlening  
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2060 Wijkgezondsheidscentrum De Regent  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Regentstraat 1 
03/217 17 90 
info@wgcderegent.be 
www.wgcderegent.be  

Openingsmomenten   ma, di, wo : van 8u tot 19u 
do en vr : van 8.30 tot 19u  

Toelichting werking    Centrum waarin artsen, ver-
pleegster, sociaal assistent, ad-
ministratief bediende en ont-
haalvrijwilligers samenwerken.  

 Mensen enkel uit 2060 kunnen er 
gebruik van maken, na inschrij-
ving 

 Forfaitaire betaling  
 Mensen zonder papier mits me-

dische waarborg van OCMW 
 

2140 Borgerhout Wijkgezondsheidscentrum ‘t Spoor  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Guldensporenstraat 84 
03/217 21 10 
info@wgctspoor.be  
www.wgctspoor.be  

Openingsmomenten   ma,di,wo,do,vr van 9u - 18u  

Toelichting werking    Centrum waarin artsen, ver-
pleegster, sociaal assistent, ad-
ministratief bediende en ont-
haalvrijwilligers samenwerken.  

 Mensen enkel uit 2140 kunnen er 
gebruik van maken, na inschrij-
ving 

 Forfaitaire betaling  
 Mensen zonder papier mits me-

dische waarborg van OCMW 
 

2020 Antwerpen  Sociaal steunpunt gezondheid kiel  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

De Bosschaertstraat 4 
03 338 50 70 
ssgkiel@stad.antwerpen.be  
Www.antwerpen.be  

Openingsmomenten   Van ma tot vrij  
Van 9u tot 12u30 zonder afspraak  
Van 13u tot 15u30 op afspraak  

Toelichting werking   Mensen uit de wijk kunnen hier te-
recht met vragen over hun gezond-
heid of omdat ze moeilijk de weg vin-
den naar gepaste zorg. Op vraag van 
de huisarts kunnen ze op consult ko-
men bij een diëtiste of kunnen ze be-
roep doen op aanvullende verpleeg-
kundige zorgverlening (bijvoorbeel 
keinde wondzorg, bloeddrukmeting, 
opvolging medicatie)  
Er is tevens mogelijkheid om een bad 
of douche te nemen.  
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2100 Deurne Geneeskunde voor het volk—De Bres  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Sint-Rochusstraat 57 
03/320 85 20 
deurne@gvhv.be  
www.gvhv-mplp.be 

Openingsmomenten   Op afspraak  

Toelichting werking    Momenteel werken er 9 artsen, 
3 verpleegkundigen, een acu-
puncturist, een diëtiste, admini-
stratief personeel en een aantal 
vaste vrijwilligers.  

 Meer dan 3.400 patiënten heb-
ben er toegang tot gratis eerste-
lijnszorgen.  

2200 Antwerpen—Kiel Wijkgezondsheidscentrum Zuidrand 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

De Bosschaertstraat 289 
03/237 13 72 
info@wgczuidrand.be 
www.wgczuidrand.be  

Openingsmomenten   Vrije raadpleging ma—vr 16h—18h 
Andere uren mogelijk na afspraak  

Toelichting werking    Centrum waarin artsen, ver-
pleegster, sociaal assistent, ad-
ministratief bediende en ont-
haalvrijwilligers samenwerken.  

 Mensen enkel uit Kiels en Valaar 
kunnen er gebruik van maken, 
na inschrijving 

 Forfaitaire betaling  
 Mensen zonder papier mits me-

dische waarborg van OCMW 
 

2060 Antwerpen  Sociaal steunpunt gezondheid noord  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Schoolstraat 14 
03/270 33 44 
sgsnoord@stad.antwerpen.be  
Www.antwerpen.be  

Openingsmomenten   Van ma tot vrij  
Van 9u tot 12u zonder afspraak  
Van 13u tot 15u30 op afspraak  

Toelichting werking   Mensen uit de wijk kunnen hier te-
recht met vragen over hun gezond-
heid of omdat ze moeilijk de weg vin-
den naar gepaste zorg. Op vraag van 
de huisarts kunnen ze op consult ko-
men bij een diëtiste of kunnen ze be-
roep doen op aanvullende verpleeg-
kundige zorgverlening (bijvoorbeel 
keinde wondzorg, bloeddrukmeting, 
opvolging medicatie)  
Er is tevens mogelijkheid om een bad 
of douche te nemen.  
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2660 Hoboken Geneeskunde voor het volk  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Commandant Weynsstraat 85 
03/828 02 43 
Onthaal.hoboken@gvhv.be  
http://www.gvhv-mplp.be 

Openingsmomenten   ma - vr van 8u tot 19u  
Gesloten tussen 12u en 13u  

Toelichting werking    GVHV is een netwerk van 
groepspraktijken (met artsen, 
verpleegkundigen, diëtisten, 
kinisitherapeuten, enz) ver-
spreid over gans België  

2610 Wilrijk Medisch Huis Colin 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

De Bruynlaan 122 
03/830.45.45 
info@medischhuis-colin.be  
www.medischhuis-colin.be 

Openingsmomenten   ma-vr na afspraak 

Toelichting werking   Hierin gaan het Medisch Huis, de mu-
tualiteit en de patiënt een contract 
met elkaar aan en is er een recht-
streekse afrekening tussen de mutua-
liteit van de patiënt en het Medisch 
Huis. Dit systeem biedt de mogelijk-
heid om een aantal verzorgende en 
technische interventies (wondzorg, 
vaccinaties, EKG-afname, bloedafna-
me) te delegeren. Zo zal er meer tijd 
vrijkomen voor het opzetten van spe-
cifieke zorgprogramma's (onder ande-
re diabetes, groepsvoorlichting, pre-
ventieve campagnes zoals voor griep). 
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KIND– EN GEZINSWERKING  

2000 

Expertisecentrum Kraamzorg ‘ 
De Kraamvogel vzw’  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Volksstraat 7 
03/238 11 00 
info@kraamvogel.be 
www.kraamvogel.be  

Openingsmomenten   Di tot vrij van 9.30u tot 13u  

Toelichting werking    In het centrum kan je terecht 
met al je vragen rond zwanger 
worden, of indien je juist niet 
zwanger wil worden 

 Info rond bevallen en kraam-
tijd—bevallen met vroedvrouw  

 Er is een uitgebreid netwerk van 
hulpverleners rond perinatale 
zorg, waarover alle info en 
doorverwijsadressen kunnen 
worden gegeven  

Project origine  (De Kraamvogel) 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Volksstraat 7 
03/238 11 00 
info@kraamvogel.be 
www.kraamvogel.be  

Toelichting werking   De Kraamvogel kan via origine hulp 
aanbieden aan moeders zonder wettig 
verblijf en zonder medische waar-
borg. Via ziekenhuizen wordt De 
Kraamvogel op de hoogte gebracht 
van een vrouw die werd opgenomen 
voor een bevalling. De gegevens wor-
den doorgegeven aan De Kraamvogel 
opdat er een vroedvrouw onmiddellijk 
(en tot 6 weken) na de bevalling het 
gezin kan bijstaan. Na de eerste 6 
weken kunnen de vrouwen zoals elke 
kersverse mama beroep doen op de 
expertise van Kind&Gezin.  

2018 JongerenInfoLive vzw - Hulpbetoon  

Gegevens organisatie  Telefoon  
Email  
Website  

03/225 08 02 
hulp@ongeplandzwanger.be  
www.jongereninfolife. 

Toelichting werking    JIL biedt hulp bij ongewenste of 
onverwachte zwangerschap en 
relationele seksuele voorlich-
ting.  

 Www.ongeplandzwanger.be  
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 Kind en Gezin  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

 
078/ 150 100 
antwerpen.secretariaat@kindengezin.be  
www.kindengezin.be  

Openingsmomenten   verschillende per consultatiebureau 
Kind & Gezin-lijn bereikbaar 8h-20h 

Toelichting werking   Kind en Gezin is een agentschap van 
de Vlaamse Overheid. Het heeft als 
opdracht om actief bij te dragen tot 
het welzijn van jonge kinderen en hun 
gezinnen door dienstverlening op de 
beleidsdomeinen preventieve gezins-
ondersteuning, kinderopvang en adop-
tie. Kind en Gezin is er voor alle kin-
deren, dus ook voor zij die extra on-
dersteuning nodig hebben. Er wordt 
gewerkt in regio's, met één of meer-
dere consultatiebureau per regio. Bel 
naar de Kind en Gezin-lijn voor vragen 
of een afspraak op consultatiebureau  

 
 Huis van het kind  

Gegevens organisatie  
 
Kind en gezin voor afspra-
ken  

Website  
 
Telefoon  

www.antwerpen.be/huizenvanhetkind 
 
078/150 100 

Openingsmomenten   verschillende per consultatiebureau 
Kind & Gezin-lijn bereikbaar 8h-20h 

Toelichting werking   In het huis van het Kind kunnen alle zwange-
ren, ouders, grootouders en andere opvoeders 
terecht met hun vragen over het grootbrengen 
van kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Ze 
krijgen er advies, kunnen deelnemen aan acti-
viteiten en ouders ontmoeten. Het aanbod is 
vrijblijvend, anoniem en meestal gratis.  
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Antwerpen - noord pothoek en inloopteam pothoek  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Openingsuren  

Pothoekstraat 112,2060 Antwerpen 
 
huisvanhetkind_pothoek@stad.antwerpen.be  
Onthaal en informatie  
ma van 9u tot 12u en van 13u tot 16u  
di van 9u tot 12u en van 13u tot 16u  
wo van 9u tot 12u en van 13u tot 16u  
vrij van 9u tot 12u  

Antwerpen - noord de wijk en inloopteam samik  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email 
Openingsuren  

Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen 
 
 
huisvanhetkind_dewijk@stad.antwerpen.be  
onthaal en informatie  
Elke werkdag van 9u tot 16u  

Antwerpen - noord kiel en inloopteam zuidrand  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Openingsuren 

Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen 
 
huisvanhetkind_kiel@stad.antwerpen.be 
onthaal en informatie  
ma van 10u tot 12u en van 13u tot 16u  
di van 9u tot 12u en van 13u tot 16u  
wo van 13u tot 16u  
do van 9u tot 12u  
vrij van 9u tot 12u  

Borgerhout en inloopteam borgerhout  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Openingsuren  

Turnhoutsebaan 133, 2140 Borgerhout  
 
huisvanhetkind.borgerhout@stad.antwerpen.be  
onthaal en informatie  
ma van 13u tot 16u  
wo van 13u tot 16u  
do van 13u tot 16u  
vrij van 9u tot 12u  

Deurne-Noord en Inloopteam Deurne—Noord  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Openingsuren  

Merksemsesteenweg 26, 2100 Deurne  
 
Huisvanhetkind.deurne@stad.antwerpen.be 
onthaal en informatie  
di van 13u tot 16u  
do van 9u tot 12u en van 13u tot 16u  
vrij van 9u tot 12u  
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VLUCHTELINGENWERK    

2018 Bond zonder Naam   ( Filet Divers )  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  

Rolwagenstraat 49 
03/233 06 84 
Pita.vandenbroeck@filetdivers.be   
www.bondzondernaam.be  
Pita Vanden Broeck  
 

Openingsmomenten   ma 9u - 12u30 
wo 9u - 12u30 
      13u30 - 15u  

Doelgroep   Vluchtelingen en migranten 

Toelichting werking   Voeding  
Sociale kruidenier  
Onthaal & advies  
Groeps– & sportactiviteiten  
Nederlandse conversatie  
 

2060 

Advies Centrum Migratie (ACM) /  
Vluchtelingendienst  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  
Contactpersoon  
 

Lange Stuivenbergstraat 54 
03/235.34.05 
adviescen-
trum.migratie@cawantwerpen.be 
www.pscantwerpen.be  
Meron Knikman  

Openingsmomenten   ma : 13.30u tot 15u  
di : 9u tot 12u en 13.30u tot 16u  
wo : 9u tot 12u en 16u  
do : 9u tot 12u en 13.30u tot 16u  
Vrij : 13.30u tot 15u  
maandagochtend en vrijdagochtend ge-
sloten, tenzij op afspraak.  

Doelgroep   Vluchtelingen en migranten 

Toelichting werking    Socio-juridische hulpverlening 
voor asielzoekers, vluchtelingen, 
geregulariseerden, mensen zonder 
wettig verblijf en mensen met 
vragen over hun verblijfspapieren, 
naturalisatie of gezinshereniging. 

 Als er zich teveel mensen melden, 
wordt er een afspraak gemaakt 
voor een ander moment in de 
week.  
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2018 
Sociaal centrum Plein  

Gegevens organisatie  Adres  
Tel 
E-mail  
 

Lamorinièrestraat 137 
03/270 33 29 
sc.plein@ocmw.antwerpen.be  

Openingsmomenten   Ma 9h-12h 
Di—Vr 9h-16h 

Doelgroep   Vluchtelingen en migranten 

Toelichting werking  
 
 
 
 
 
 
 

 Dit centrum biedt specifieke hulpverlening 
aan mensen die zonder wettig verblijf in 
het land zijn of die een precair verblijfs-
statuut hebben. 

Enkele vormen van de hulpverlening zijn: 
zorgen voor een uitkering gelijk aan het 
leefloon, schuldenbegeleiding, activering 
(begeleiding om leven in eigen handen te 
nemen), arbeidsbegeleiding en dringende 
medische zorgen. 

Personen die zonder wettig verblijf in Bel-
gië verblijven, hebben geen recht op fi-
nanciële bijstand van het OCMW. Wel biedt 
het OCMW dringende medische hulp. 

 

Terugkeerloket: personen die hier onwet-
tig verblijven en vrijwillig willen terugke-
ren naar hun land van herkomst, kunnen 
ook in dit sociaal centrum terecht. Het te-
rugkeerloket heeft als opdracht hen daar-
bij te helpen. Het OCMW stelt zijn infra-
structuur ter beschikking van Fedasil dat 
eigen medewerkers inzet in het sociaal 
centrum. 

Juridisch informatie en advies over:  

 Verblijfsrecht (gezinshereniging, 
asiel, regularisatie  

 Arbeids-en beroepskaarten  
 Nationaliteitswetgeving  
 Sociale zekerheid en OCMW steun 
 Administratieve en gerechtelijke pro-

cedures  

2000 

Open permanentie caritas 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Contactpersoon 
 

Sint Jacobsmarkt 43 
0474 07 59 23 
Joke Dillen, Steven Valckx, Sofie De Mot 
 

Openingsmomenten   Vrijdag 13h30—17h 

Doelgroep   Vluchtelingen en migranten 

Toelichting werking    Voor alle vragen van asielzoekers 
en vluchtelingen rond verblijfssta-
tuten en terugkeer 

mailto:sc.plein@ocmw.antwerpen.be


 
Geen kruimels maar rechten - update juli 2016 

38 

 

 

2100 Deurne  

Centraal onthaalbureau (ocmw)  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
 
Website  
Contactpersoon  
 

Centraal Onthaalbureau Coevelt  
03/292 81 10 
Marleen.raeymaeckers@ocmw. 
antwerpen.be  
www.ocmw.antwerpen.be  
Marleen Raeymaeckers 

Openingsmomenten   ma van 9u tot 12.30u  
di t.e.m. vrij van 9u tot 16u  

Doelgroep   Vluchtelingen en migranten 

Toelichting werking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie kan je doorverwijzen  
 
 
 
 
 
 
Wie kan je niet doorverwijzen  
 

 Hier kunnen nieuwkomers in Antwerpen 
terecht met hun hulpvraag. Zij moeten 
op het Antwerpse grondgebied verblij-
ven of het vooruitzicht hebben om zich 
hier te vestigen (bijvoorbeeld een huur-
contract). In het centraal onthaalbureau 
werken OCMW Antwerpen, VDAB en At-
las samen. Op die manier krijgen nieuw-
komers in Antwerpen meteen een aan-
gepast inburgerings- en activeringstra-
ject.  
 erkende vluchtelingen, subsidiair 

beschermden, personen die in Bel-
gië toekomen in het kader van ge-
zinshereniging, niet-begeleide 
minderjarigen met verblijfspapie-
ren en asielzoekers die gaan inwo-
nen bij gekende klanten  

 Asielzoekers en mensen zonder 
wettig verblijf, mensen die nog 
niet weten of ze in het land mo-
gen blijven ——>die verwijs je 
door naar  

         Lamorinièrestraat 137 
         2018 Antwerpen  
  

2000 

Onthaal Parochie sociaal 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Contactpersoon 
 

Pastorij Sint-Joris, Mechelseplein 24 
O3/ 233.81.24  
Paul Scheelen 
Lieve De Mol, Jef Sysmans  
Marion Schmitz-Reiners 

Openingsmomenten   Ma en Vr 9h—11h30 

Doelgroep   Vluchtelingen uit de Balkan (Roma ge-
zinnen) 

Toelichting werking   Elke maandag- en vrijdagvoormiddag 
onthalen vrijwilligers in de pastorie van 
de Sint-Jorisparochie gezinnen in pre-
caire levenssituaties.  Deze gezinnen 
zijn vooral afkomstig van de Balkan en 
vertoeven hier al vele jaren.  
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V3 Antwerpen - Vrijwilligers voor vluchtelingen  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
 

Sint-Jacobsmarkt 43 
03/234.05.11 
info@deloodsen.be  

V³ Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich in en rond Ant-
werpen inzetten voor vluchtelingen en vrijwilligers helpen oriënteren die zich hiervoor 

willen engageren.  

Wil jij graag als vrijwilliger aan de slag gaan?  

Neem dan zeker contact op met één van de organisaties hieronder vermeld.   

Werkt jouw organisatie ook met vrijwilligers rond vluchtelingen en wil je meer vrijwil-
ligers bereiken? 

Neem dan zeker contact op via info@deloodsen.be  

 

 Bond zonder naam  

 Filet Divers  

 Ocmw antwerpen  

 Caw asmodee  

 Caw acm adviescentrum migratie  

 Caw ivva 

 Dokters van de wereld  

 De loodsen vzw  

 Eva centrum  

 Atlas antwerpen  

 Huizen van kind  

 Caritas international  

 Servicepunt vrijwilligers  

 Pleegzorg vlaanderen  
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INTEGRATIE EN INBURGERING  

ATLAS  

Atlas is het stedelijk centrum voor diversiteit en inburgering van de stad Antwerpen. In Atlas 
zitten overheidsdiensten die werken aan gelijke kansen, Nederlandse taallessen en inburgering 
in één gebouw samen. Atlas in een openhuis waar iedereen kan binnenlopen. In Atlas vindt u 
een polyvalente ontmoetingsruimte.  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Carnotstraat 110 
03/338 70 11 
atlas@stad.antwerpen.be  
www.atlas-antwerpen.be  
 

Openingsmomenten   ma tot vr van 9u tot 17u  
Di van 9u tot 19.30u  

Toelichting   
Wil je Nederlands leren ? Wil je Nederlands oefenen ?  
Wil je inburgeren ?  
Heb je vragen over werken of studeren in Belgïë ?  
Zoek je een hobby?  
Kom naar Atlas !  
 
Wat doet Atlas voor jou ?  
 Je krijgt informatie over de cursus Nederlands en over een 

gratis cursus over het leven in België  
 We maken afspraken over je inschrijving, de startdatum en 

de plaats van de lessen.  
 Je krijgt antwoord op je vragen over wonen, werken, stude-

ren , vrije tijd.  
 
Heb je interesse ?  
Kom langs of maak een afspraak op afspraak@atlas-antwerpen.be  
 
Wat biedt Atlas nog ?  
 Informatie over taalbeleid, diversiteit en inburgering  
 Sociaal tolken en vertalen  
 Juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie  
 Expo’s en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid  
 

Infopunt verblijf en rechtspositie    

 
Het infopunt verblijf en rechtpositie is een deelwerking van Atlas, integratie & inburgering Ant-
werpen en geeft laagdrempelig en gratis advies over vreemdelingenrecht en over de rechtsposi-
tie van vreemdelingen in de stad Antwerpen.  
Zij bieden vormingen aan over deze thema’s, op maat van uw organisatie.  
Via samenwerking en overleg ijveren we met andere actoren in Antwerpen voor een werkbare 
toepassing van het vreemdelingenrecht, met respect voor sociale grondrechten.  
We richten ons tot medewerkers van CAW en OCMW, vluchtelingenwerkingen en andere sociale 
organisaties, advocaten, medische zorgverstrekkers, scholen, overheidsdiensten en andere be-
trokken actoren in de stad Antwerpen.  
 
Informatie en advies omtrent :  
 Verblijfsrecht (gezinshereniging, asiel, regularisatie, ….)  
 Arbeids-en beroepskaarten  
 Nationaliteitswetgeving  
 Sociale zekerheid en OCMW steun  
 Administratieve en gerechtelijke procedures  
 
Toegang tot gezondheidszorg  
 
Informatie en advies over de toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen en de betaling 
van hun medische kosten - contact : Anna Van der Borght  
anna.vanderborght@stad.antwerpen.be of 03/270 33 36 
Zie p.37 - Vreemdelingenpermanentie !  
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                                      Servicepunt verenigingen  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
 
Website  

Carnotstraat 111 
03/338 71 00 
servicepuntverenigin-
gen@stad.antwerpen.be  
www.antwerpen.be/verenigingen  

Openingsmomenten   ma van 9u tot 12u en van 13u tot 
16.30u  
di, wo, do van 13u tot 16u30 
vr van 9u tot 12u  

Toelichting werking  Hebt u vragen over de oprichting of de werking van uw vereni-
ging ? Bent u op zoek naar subsidies voor uw werking, projecten 
of activiteiten ? U kunt er terecht voor informatie over de wette-
lijke verplichtingen voor een vereniging, informatie over ruw ste-
delijke subsidiemogelijkheden, advies voor uw subsidieaanvraag, 
advies over de uitvoering van uw projecten, advies over interes-
sante partners om mee samen te werken, een werkplek bij de 
buurtsecretariaten. Het servicepunt verenigingen bundelt één 
keer per maand de belangrijkse informatie in een nieuwsbrief. 
Stuur een mail om hiervoor in te schrijven.   
 
Voor vragen rond noodhulp en ondersteuning van vrijwilligers-
organisaties kan u contact opnemen met  
Jan Willems - jan.willems@stad.antwerpen.be - 03/338 71 17 
 

                            
Servicepunt vrijwilligers   

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Carnotstraat 111 
03/ 338 70 00 
vrijwilligers@stad.antwerpen.be  
www.antwerpen.be/vrijwilligers  

Openingsmomenten   ma gesloten  
di van 14u tot 18u30 
wo van 14u tot 16u30 
do gesloten  
vr van 9u30 tot 12u30 

Toelichting werking  Het servicepunt vrijwilligers leidt individuele vrijwilligers toe 
naar vormen van vrijwilligerswerk via open permantentiemomen-
ten. Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen via de 
website hun vacature bekendmaken.  
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 VRIJWILLIGERSORGANISATIES VOOR  

NEDERLANDSE LES     

2000 Harmattan - De Loodsen  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Sint - Jacobsmarkt 43 
03/234 05 11 
info@deloodsen.be  
ww.deloodsen.be  

Doelgroep    Anders geletterden  
 Geletterden  
 Mensen zonder papieren  
 Analfabeten  
 Starters  
 Gevorderden  

2018 Filet Divers  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Rolwagenstraat 49 
03/233 06 84 
Philippe.verdonck@filetdivers.be  
www.filetdivers.be  

Doelgroep    Conversatiegroep voor mensen 
met kaart van de sociale kruide-
nier  

2018 Elcker-ik  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Breughelstraat 31-33 
03/218 65 60 
info@elcker-ik.be  
www.elcker-ik.be  

Doelgroep    Anders geletterden  
 Analfabeten  
 Geletterden  
 Mensen zonder papieren  
 Babbelcafé  

2000 Atlas 

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Carnotstraat 110 
03/338 70 11 
atlas@stad.antwerpen.be  
www.atlas-antwerpen.be  

Openingsmomenten   ma to vr van 9u tot 17u  
Di van 9u tot 19u30 

Toelichting werking  In het huis van het Nederlands kun je het hele jaar door terecht 
voor informatie over Nederlands leren en oefenen. Het huis van 
het Nederlands verwijst volwassenen anderstaligen naar de 
meest geschikte lessen Nederlands. Dit betekent dat een consu-
lent na een intakegesprek en enkele testen samen met de kan-
didaat een cursus kiest, aangepast aan zijn of haar noden en 
behoeften. Het huis van Nederlands geeft ook vormingen, dui-
delijke taal en advies aan organisaties die beter willen commu-
niceren met anderstaligen.  
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2018 Sant egidio, taalschool yaguine en fodé  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Lombardenstraat 28 
03/229 04 10 
info@santegidio.be  
www.santegidio.be  

Doelgroep    Mondelinge taalvaardigheid en 
conversatie  

 Geletterden volwassenen  

2100 Deurne  Samenlevingsopbouw  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Sint-Rochusstraat 106 
0473/ 853 678 
Rein.domus@samenlevingsopbouw.be  

Doelgroep    Ongeletterden  
 Laaggeletterden vrouwen  
 Conversatieklas voor vrouwen  

2018 Ivca / caw antwerpen  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Paleisstraat 39 
03/238 16 93 
ivca@antwerpen.be 
www.ivca-caw.org 

Doelgroep    Converstatielessen, ontmoeting 
en vormingsactiviteiten voor 
vrouwen  

 Geletterden vrouwen  
 Ongeletterden vrouwen  
 Analfabeten  
 

2060 Psc - vrouwenwerking / caw antwerpen  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Kerkstraat 57 
0496/32 60 11—Marleen Germer  
Marleen.germer@cawantwerpen.be 
www.cawantwerpen.be  

Doelgroep    Voor vrouwen  
 Analfabeten  
 Geletterden  

2140 Borgerhout Shelter  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Groenigerplein 1—Wijkkantoor  
0473/480 939 
Leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be  
 

Doelgroep    Laaggeletterden vrouwen uit 
Borgerhout die niveau 1.1. be-
haalden  

2140 Borgerhout Dienstencentrum vrijgewijde  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Lt.Lippenslaan 59 (achter het Erasmus-
ziekenhuis)  

Doelgroep   Wo vo tussen 9u - 11u. Nederlandse 
conversatie voor anderstaligen.  
Inschrijven in september  
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2600 Berchem Buurtwerk berchemse buurtbabbel  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Patriottenstraat 62 
03/218 80 43 
erica@posthofvzw.be 
www.buurtcentrum-posthof.be  

Doelgroep    Converstatiegroepen verschillen-
de niveaus  

 

Provinciaal documentatiecentrum atlas  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Carnotstraat 111, 2060 Antwerpen 
03/338 70 00 
vrijwilligers@stad.antwerpen.be  
Www.antwerpen.be/vrijwilligers  

Openingsmomenten   ma gesloten  
di van 9u tot 19u  
wo, do van 9u tot 17u  
vr van 9u tot 13u  

Toelichting werking  Ben je op zoek naar leermiddelen Nederlands voor anderstali-
gen ? Of naar materialen om met je klas, groep te werken rond 
wereldburgerschap of diversiteit ? Of wil je meer weten over 
interculturaliteit in onze samenleving en interculturialisering 
van organisaties ? Je kan er terecht tijdens de openinsuren zon-
der afspraak. Je krijgt daarbij hulp en advies van de medewer-
kers.  
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STA-AN    VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET  

WOORD NEMEN  

Sta-an  

In verenigingen waar armen het woord nemen komen mensen samen in groep om zich in te zet-
ten voor armoedebestrijding. Ze werken in projecten rond verschillende thema’s waar ze mee 
te maken krijgen. Met deze projecten willen ze de dienstverlening op alle vlakken verbeteren.  

 
STA-AN bestaat op dit ogenblik uit 5 verenigingen waar armen het woord nemen  

 
Centrum Kauwenberg  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Korte Winkelstraat 1, 2000 A’pen 
03/232 72 96 
info@kauwenberg.be 
www.kauwenberg.be  

Toelichting werking  Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrij-
ding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen 
samen. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en 
kinderen in armoede samen. De werking is er op gericht mensen 
mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het ver-
enigings- en culturele leven De kinderwerking heeft tot doel de 
kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in 
groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ont-
plooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. 

 
            Open Huis PSC (CAW Antwerpen )  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  

Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 
Antwerpen 
03/272 25 61 
openhuis@cawantwerpen.be  
www.pscantwerpen.be  

Toelichting werking  PSC Open Huis is een vereniging waar armen en niet-armen el-
kaar treffen. Je kunt bij ons terecht voor verschillende activitei-
ten, cultuur en recreatieve sport op jouw maat. Maar ook voor 
hulpverlening bij een praktische vraag of tot simpelweg een ge-
zellige babbel. Je kan nieuwe mensen leren kennen en op ver-
haal komen in een ontspannen sfeer. 

 
 

Filet Divers  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Rolwagenstraat 49, 2018 A’pen 
03/226 13 93 
info@filetdivers.be 
www.filetdivers.be  

Toelichting werking  Filet Divers is een verbindend en versterkend kansencentrum en 
een sociale kruidenier. Het creëert een kansrijke omgeving 
waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen; focust op activiteiten 
die het doelpubliek energie geven; countert het lage zelfbeeld 
via verbindende activiteiten; brengt kansarmen en de maat-
schappij via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere 
wederzijdse betrokkenheid; werkt via innovatieve projecten en 
vrijwilligerswerking aan sensibilisering naar de politiek toe, met 
het oog op structurele verandering. 
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Recht-Op   

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  

2100 Deurne Noord  
De Gryspeerstraat 86a 
03/345 24 20 
deurne@recht-op.be  
www.recht-op.be 

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  

2100 Deurne Centrum  
Turnhoutsebaan 152 
03/ 217 43 70 
deurne@recht-op.be  
www.recht-op.be 

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  

Kiel  
Hendriklei 9 - 2660 Hoboken  
03/ 825 35 02 
  
www.recht-op.be 

Toelichting werking  Recht-Op biedt op verschillende plaatsen in Antwerpen een 
laagdrempelig aanbod met ruimte voor ontmoeting, groepsacti-
viteiten, culturele uitstappen en jeugdwerk. Deelnemers worden 
de weg gewezen in het zoeken naar oplossingen voor hun pro-
blemen. In zijn projectwerk richt Recht-Op zich op toegankelij-
ke diensten: dienstverlening en onthaal, cultuur en ontspanning, 
geestelijke gezondheidszorg, cliëntenparticipatie en huizen van 
het kind. We bieden vorming aan diverse organisaties. Recht-Op 
richt zich op volwassenen en jongeren. 

 
Betonne Jeugd   

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Sint Andriesplaats 25, 2000 A’pen 
0484/11 34 79 
Kristof_daems@hotmail.com 
www.betonnejeugd.be  

Toelichting werking  Betonne Jeugd richt zich tot Antwerpse, kansarme jongeren die 
geen aansluiting vinden bij het bestaande jeugdwerkaanbod. 
Voor  deze jonge Antwerpenaren creëren we nieuwe kansen en 
een vertrouwde sfeer. Er is juridische en psychologische bijstand 
voorzien, maar wat centraal staat is dat jongeren elkaar helpen 
en steunen. Ze kunnen praten met elkaar over hun problemen 
en oplossingen geven. Dat is de grootste bedoeling erachter: 
‘Jongeren helpen jongeren!‘. Betonne Jeugd bestaat al sinds 
2003, eerst zonder eigen locatie, later met een oude lijnbus als 
clublokaal en sinds september 2012 met als vaste werkplek, de 
gebouwen onder de hangar van coStA. Iedere woensdag, donder-
dag en vrijdag en zaterdag staat onze deur open voor tieners 
enjongeren. Iedereen is welkom! 
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Luisterhuizen UISTERHUIZEN   

2000 Aanwezigheid  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Schoenmarkt 8 
03/231 63 15 
aanwezigheid.luisterhuis@gmail.com 
www.aanwezigheid.be  

Openingsmomenten   ma, di, do, vr van 13.30u tot 17u  
Uitgezonderd woensdag  

Toelichting werking   Wil je eens met iemand praten over 
wat je bezighoudt …..je verlangens, 
…. Je verdriet of je geloof …… en je 
zoeken naar de zin van het leven  

2000 De Open deur  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Pelgrimstrat 27 
03/233 62 73 
info@deopendeur.be  
www.deopendeur.be  

Openingsmomenten   ma, di, wo, do, vr van 14u tot 18u  
do tot 21u  

Toelichting werking   De Open Deur vzw is een plaats, mid-
den in de stad, vlak bij de Groen-
plaats, waar iemand aanwezig is met 
tijd en aandacht om naar jou te luis-
teren. De medewerkers zijn vrijwil-
ligers die daarvoor een gerichte oplei-
ding genoten hebben. Ze bieden een 
luisterend oor, geen pasklare ant-
woorden, noch juridisch advies of ma-
teriële hulp. 

2000 Tejo  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Bredestraat 2  
03/283 83 30 of 0499/75 28 96 
tejo@tejo.be  
www.tejo.be 

Openingsmomenten   ma, di, do, vr van 16u tot 20u  
wo van 12u tot 18u  

Toelichting werking   Je bent tussen 10 en 20 jaar en je ziet 
het even niet meer zitten 
 Want er is gebeurd wat je erg 

verdrietig maakt  
 Of je ziet geen uitweg meer  
 Of misschien wordt je gepest o 

school  
 Of je bent kwaad dat je dingen 

kapot wilt maken 
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2000 Tele-onthaal  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Postbus 246 
03/216 04 47 
antwerpen@tele-onthaal.be  
Www.tele-onthaal.be  

Openingsmomenten   Bellen naar 106 , 24u - 7 dagen op 7 

Toelichting werking   Telefonische hulpdienst (24u/24u) 
voor mensen die willen praten over 
hun angsten, zorgen en vragen bij ‘t 
leven (ook anoniem)  

2000 Somebuddy  

Gegevens organisatie  Adres  
 
Telefoon  
Email  
Website  

Lange Beeldekensstraat 267 
Stuivenberg Y2, lokaal 12 
03/217 77 93 of 0494 47 44 88 
somebuddy_antwerpen@hotmail.com 
www.zorgzoeker.be  

Openingsmomenten   wo, do, vr van 9u tot 17u  

Toelichting werking   Het project SomeBuddy werkt met 
vrijwilligers die wekelijks of om de 
twee weken afspreken met psychisch 
kwetsbare mensen die in een sociaal 
isolement zitten. Naargelang de mo-
gelijkheden en interesses van beiden, 
doen de vrijwilliger en de deelnemer 
een babbel of ondernemen ze samen 
iets, b.v. zwemmen, een museumbe-
zoek, iets gaan drinken,... De klem-
toon ligt dus op het aanbieden van 
sociaal contact 

2000 Jacplus (Caw metropool )  

Gegevens organisatie  Adres  
Telefoon  
Email  
Website  

Korte Nieuwstraat 26 
03/232 27 28 
jacplus@antwerpen.be  
www.jacantwerpen.be  

Openingsmomenten   ma van 10u tot 13u  
wo van 13u tot 17u  
vr van 10u tot 13u  
 

Toelichting werking   Laagdrempelig aanspreekpunt voor 
jongeren tussen 12 en 25 jaar.  
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Harmattan  

Met HARMATTAN wil De Loodsen wederzijdse kennismaking en communicatie stimuleren door middel van 

het aanbieden van Nederlandse lessen aan anderstaligen zonder wettig verblijf. Dinsdag, woensdag en don-

derdag ontvangen wij enthousiaste studenten die, ondanks de uitdagingen in onze samenleving, graag onze 

taal willen spreken en schrijven.  

 

Omdat De Loodsen het belang van ontmoeting en communicatie voor en tussen vluchtelingen wilt bena-

drukken, werkten wij een aanbod uit waar beide aspecten aan bod komen.  

 

Harmattan wordt gedragen door een ploeg van een 15-tal vrijwilligers. Leerkrachten op  

pensioen, onderwijs-’aanhangers’, maar ook mensen die een carrière hadden in een heel  

andere sector.  

 

www.deloodsen.be   

 

De Overzet  

DE OVERZET is een opvangtehuis voor alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, zonder wettig verblijf 

met medische zorgen.  

De Loodsen biedt hen tijdelijke opvang in een oud studentenhuis in de Lange Leemstraat in Antwerpen. In 

2009 ging dit project van start vanuit een samenwerkingsverband met Dokters Van De Wereld, PSC, Advies-

centrum migratie en De Loodsen.  

 

Deze vrouwen hebben acute nood aan onderdak en hebben vaak geen of zeer weinig netwerk. De dames en 

kinderen kunnen tot twee jaar verblijven in het huis.   

 

Elke vrouw wordt gekoppeld aan een buddy binnen het project. Vanuit presentie blijf je als buddy met war-

me aandacht de vrouw in kwestie liefdevol en vrij van oordeel benaderen in alle omstandigheden van hun 

leven. Verder worden de dames ook op praktische vlakken ondersteund en organiseren we regelmatig geza-

menlijk een uitstap.  

 

www.deloodsen.be 

Tochten van Hoop  

Via thematische en gegidste wandelingen in Antwerpen, vestigen wij de aandacht op plekken waar geloof en 

hoop in een menselijke oplossing steeds aanwezig zijn. Onze samenleving evolueert zeer snel, ook in Antwer-

pen.  Veranderingen veroorzaken spanningen en problemen. Elke dag staan er mensen en organisaties klaar 

om samen te zoeken naar nieuwe oplossingen. 

 

De Tochten van Hoop staan open voor al wie geïnteresseerd is in de problemen van onze samenleving. Dit 

zijn mensen die een gezonde kritische visie hebben, maar ook durven kijken naar wat  

goed en hoopvol is in onze samenleving. De tochten zijn bovendien erg educatief en kunnen interessant zijn 

voor scholen. Iedere tocht eindigt met een getuigenis van een ervaringsdeskundige, of een vrijwilliger die aan 

één van de projecten werkt.  

 

Het is belangrijk te weten dat de Tochten van Hoop geen toeristische of culturele wandelingen zijn, maar 

vooral bestaan uit respectvol luisteren naar hoopvolle verhalen. 

 

www.deloodsen.be 
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‘t Vlot  

‘T VLOT  is een huiskamerproject voor dak– en thuislozen. Elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 14h00 

tot 16h00 openen we de deuren van onze gezellige huiskamer. ‘t Vlot is ontstaan in 2003 vanuit straatpasto-

raat en is gehuisvest boven de kapel van de Heilig Hartkerk in de Lange Beeldekensstraat in  

Antwerpen.  

‘T VLOT richt zich tot straatbewoners of mensen die een groot deel van de dag op straat doorbrengen. Men-

sen met of zonder verslaving. Mensen met of zonder psychische moeilijkheden. Mensen met of zonder pa-

pieren. Mensen met of zonder een dak boven hun hoofd. Mensen met of zonder een inkomen.  

Mensen. Of zoals wij ze noemen in ‘t Vlot: ‘onze gasten.’  

‘T VLOT  werd opgericht door pastor Niek Everts en wordt sindsdien mee gedragen door een vaste mede-

werker en een stevige vrijwilligersploeg. De vrijwilligers zorgen vooral mee voor het onthaal in de huiska-

mer. Sommigen nemen logistieke taken op voor de mensen, anderen zetten zich tussen de mensen.  

 

www.deloodsen.be 

Platform noodhulp onder protest  

Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De Loodsen sinds 1997 een standpunt in met de verschillende 

voedselbedelende organisaties in en rond Antwerpen omtrent noodhulp. Het Platform brengt een aantal 

keer per jaar alle Antwerpse verenigingen, die voedselbedeling en materiële hulp voorzien, samen.  

 

Het Platform Noodhulp onder protest (kortweg PNOP) ondersteunt enerzijds verenigingen en organisaties 

die geconfronteerd worden met mensen die materiële hulp nodig hebben en blijft op deze manier signalen 

geven dat het bestaansminimum in Vlaanderen te laag is.  

 

Het doel van deze platformvergaderingen is om signalen van onderuit te verzamelen, het onderling netwerk 

te versterken en te zorgen voor goede informatiedoorstroming. Meer dan 20 organisaties zijn inmiddels lid 

van het PNOP. Al deze verenigingen, die materiële hulp en onthaal verzorgen voor kwetsbare groepen in 

onze samenleving, worden gedragen door tientallen vrijwilligers. Mensen die elke dag op weg gaan met zij 

waarvoor het dagelijkse leven een strijd is in een oorlog die ze elke keer opnieuw lijken te verliezen.  

 

Deze organisaties zorgen ervoor dat toch enkele basisbehoeften kunnen ingevuld worden.  

 

www.deloodsen.be  

 

 

Parochie sociaal  

Parochie Sociaal biedt sinds 2013 een luisterend oor en een financieel steuntje voor gezinnen in precaire 

levenssituaties. Deze gezinnen zijn vooral afkomstig van de Balkan en vertoeven hier al vele jaren. Elke 

maandag- en vrijdagvoormiddag onthalen vrijwilligers in de pastorie van de Sint-Jorisparochie tientallen 

hulpzoekers.   

 

Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië vanaf 1991 en de daarop volgende oorlogen vluchtten honderddui-

zenden mensen uit de Westelijke Balkan naar Noordwest-Europa. Vooral Roma kregen het tijdens deze oor-

logen zwaar te verduren.  

 

De meeste van onze gezinnen vluchtten naar Antwerpen om een menswaardige toekomst op te bouwen. 

Maar ze krijgen geen enkele steun van de overheid gezien vele landen niet meer als crisisgebieden worden 

aanzien.  

 

Het uitzicht op erkenning als vluchteling is ondertussen nihil. Daarom hebben deze (eenouder)gezinnen on-

ze steun nodig.  

www.deloodsen.be  
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DEZE BROCHURE IS NIET BEDOELD OM PUBLIEKELIJK BEKEND TE 

MAKEN OM DE ORGANISATIES TE BEHOEDEN VAN EEN 

ONCONTROLEERBARE TOEVLOED. 

 

PRIJS: € 4,00 

 

BIJ VRAGEN OF OPMERKINGEN ZIJN WE BEREIKBAAR OP 

VOLGENDE GEGEVENS:  

 

D E  L O O D S E N  

 SINT-JACOBSMARKT 43, 2000 ANTWERPEN 

 03 234 05 11 

 INFO@DELOODSEN.BE 

 WWW.DELOODSEN.BE 

ONDERNEMINGSNUMMER: 0451.089.491 

REKENINGNUMMER: BE33 0012 7977 4146 

 

WE BIEDEN OOK VORMINGSPROGRAMMA’S  

AAN VOOR VRIJWILLIGERS DIE ZICH VERDER WENSEN TE ONTPLOOIEN IN 

DIT WERK.  

De Loodsen werkt samen met  

Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen 


