met steun van de Vlaamse overheid
v.u. Kirsten Pauwels, Henegouwenkaai 29 bus 10, 1080 Brussel

AWEL,
WE ZIJN ER
HELEMAAL
VOOR JOU!
Elke jongere tussen 6 en 25 jaar oud op zoek naar een
antwoord op een vraag, worstelend met een onbesliste
keuze of verveeld met een verhaal kan volledig gratis en
anoniem contact opnemen met Awel.
We bieden een gratis dienstverlening. Als oproeper
hoef je dus nooit te betalen om Awel te contacteren.
En een gesprek met 102 is niet zichtbaar op de factuur.
We zorgen ervoor dat je jouw vragen kan stellen zonder
dat iemand anders hierover iets hoeft te weten. Zo
vraagt Awel nooit naar je naam of naar je contactgegevens.
Geen enkele vraag of verhaal is ons teveel. Al jouw
vragen en verhalen zijn dus welkom!

Awel, dat spreekt voor zich!
Awel vzw, Henegouwenkaai 29 bus 10, 1080 Brussel
T 02 534 37 43, info@awel.be

AWELA
DAT
LUCHT
I OP

we zijn er vo
or
en jongeren alle kinderen
die
willen contac ons anoniem
te
wat hen bezig ren over alles
houdt
we zijn er do
or
mee te voele te luisteren,
n en mee te
denken
we zijn een b
et
aansp reekpu rouwbaar
nt,
makkelijk ber grat is en
eik
telefoon, cha baar via mail,
t en fo rum
we ont wikke
len een sche
rp
beeld van wa
t er leeft bij
kinderen en j
ongeren

AWEL, WE ZIJN ER
DOOR TE LUISTEREN,
MEE TE VOELEN
EN MEE TE DENKEN.
Bij ons vind je steeds een bereidwillig oor dat luistert
naar al jouw twijfels, vragen of verhalen. We luisteren
niet alleen maar voelen en denken ook met je mee.
We zijn natuurlijk geen superhelden en hebben geen
kant-en-klare oplossingen. We hebben niet altijd het
juiste antwoord. Maar we hebben wel een groot hart
en veel goede wil.
Samen zoeken we naar een antwoord op die ene beklemmende vraag of naar de beste keuze voor een
onbesliste stap. En vaak hoeft het niet meteen een
antwoord maar wil je een plaats waar iemand naar
je luistert, met je meeleeft en begrip heeft voor jouw
verhaal. En ook dan is Awel het besliste antwoord.

		

AWEL, DAT LUCHT OP!

AWEL, DA’S
EEN BRON VAN
INFORMATIE
DIE WAAR NODIG
TENDENZEN
SIGNALEERT
Omwille van de vele gesprekken die we voeren met
kinderen en jongeren beschikken we over een uitgebreide databank aan informatie. Geen informatie
zoals naam en contactgegevens van de oproepers,
wel informatie zoals de thema’s van de gesprekken.
Deze informatie bundelen we jaarlijks onder de vorm
van een jaarverslag.
Het jaarverslag is voor ons een instrument om de
buitenwereld te informeren over wat er leeft bij
kinderen en jongeren. Belangrijke tendenzen in de
leefwereld van kinderen en jongeren die blijken uit de
databank van Awel zullen zorgvuldig geanalyseerd en
gesignaleerd worden aan de buitenwereld. Onder de
buitenwereld verstaan we: het beleid, de media en
het brede middenveld.
Geïnteresseerd in de jaarverslagen van Awel?
Download ze via www.awel.be

