Aanmelden
Deze begeleiding is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je als gezin
niet zelf een aanvraag kan doen.
Gezinnen kunnen bij ons terecht na doorverwijzing door een dienst die behoort tot
de integrale jeugdhulpverlening, zoals
bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen
welzijnswerk (CAW), een dienst voor
geestelijke gezondheidszorg (CGG).
Ook de jeugdrechtbank of het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) kan gezinnen naar ons doorverwijzen.
De verwijzer doet een aanvraag via intersectorale toegangspoort.

Contactge gevens

CKG Betlehem
CKG Betlehem
CKG Mechelen
Edgard Tinellaan 2b
2800 Mechelen
015 44 67 67
Permanentie: tussen 9u en 17u30

Langdurende residentiële
begeleiding

Verantwoordelijken
Katrien Mertens
0479 181 581
katrien.mertens@emmaus.be

www.ckgbetlehem.be

Coördinator
Annemie Peeters
0471/ 803 322
Annemie.peeters@emmaus.be

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk
WIJ KUNNEN U DAARBIJ HELPEN!
Ons CKG is erkend door

Wat is een lang
residentiële begeleiding?

Wie krijgt hulp

Heb je tijd nodig om een
aantal problemen aan te
pakken? Hebben deze
problemen een impact op
jouw leven en da t van je
kind?
Zoek je hierbij ondersteuning en opvang van
je kind?

Welke hulp geven we

Maakt je omgeving zich
zor gen om jou en je
kind?
Heb je het gevoel da t je
er helemaal alleen voor
staa t en wordt alles je te
veel?

Ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar met vragen over de opvoeding van de kinderen.

Een probleem komt niet alleen. Sommige problemen
kunnen het evenwicht in een gezin zo verstoren dat een
langdurige opvang wenselijk is. We bieden opvang van
je kind samen met een thuisbegeleiding. Je kind komt
terecht in een leergroep met maximum 10 kinderen. We
luisteren naar de wensen en vragen van ieder lid van het
gezin.
Samen met jullie en andere betrokken hulpverleners
onderzoeken we wat nodig is voor een terugkeer naar
huis. Indien dit niet meteen mogelijk is, denken we na
over andere opvangmogelijkheden voor je kind
(Pleegzorg? Gezinvervangend tehuis?). Jij als ouder
wordt hier telkens in gehoord.

Wa t is de prijs
Wettelijk is vastgelegd dat gedurende de periode
dat je kind bij ons verblijft twee derde van de kinderbijslag automatisch overgemaakt wordt naar het
CKG. Hiermee betalen we oa voeding, speelgoed,
activiteiten.
De thuisbegeleiding is gratis.

