
Het is een moeilijke tijd voor 
jongeren, dat beseffen we in 
Sint-Niklaas maar al te goed. 
Erover praten kan deugd doen. 

Ontdek hier alle organisaties 
die er voor jou zijn.  



 JAC  Ga je door een moeilijke  
periode? Het Jongeren Advies 
Centrum wijst je de weg. Bel,  
mail, chat of ga langs. Meer  
info vind je op caw.be/jac.

 WAT WAT  Zit je met 1001  
vragen over verliefdheid, geld of 
iets helemaal anders?  
Op watwat.be vind je alle nodige 
no nonsense info voor jongeren.

 Tele-Onthaal  Nood aan een  
anoniem gesprek? Bel 106 of  
chat via tele-onthaal.be want  
praten helpt!

 Awel  Wil je jouw hart luchten 
zonder te vertellen wie je bent?  
Bel 102, chat of mail via awel.be. 

 CLBch@t  Het CLB is er voor 
alle leerlingen met vragen. Je 
kan steeds terecht bij de CLB-
medewerker van jouw school  
of chat anoniem via CLBch@t.

 Nupraatikerover.be  Heb je  
vragen over seksueel misbruik? 
Word je vaak uitgescholden of  
is er iemand die je fysiek pijn  
doet? De medewerkers van 
nupraatikerover.be kunnen jou 
helpen via een vertrouwelijk en 
anoniem gesprek. Wie liever  
belt kan terecht op het  
nummer 1712.

 1813  Zit je met donkere  
gedachten en heb je dringend  
nood aan een gesprek?  
1813 staat voor jou klaar.  
Bel 1813, chat anoniem of  
mail via zelfmoord1813.be.

Teleblok Lukt het studeren  
even niet? Teleblok is er voor 
jou tijdens de examenperiode.  
Surf naar Teleblok voor tips en 
tricks of chat met één van de  
medewerkers.

Zie je het niet meer zitten? 
Heb je het lastig? Kan of wil 
je er niet met je vrienden of 
ouders over praten? 

Maak telefonisch of via mail een  
afspraak met een therapeut of 
spring binnen bij het TEJO-huis in 
Sint-Niklaas, Apostelstraat 19.    

 Surf naar tejo.be voor meer info. 
De therapie is gratis en anoniem. 

 Nieuw in Sint-Niklaas

verboden op de openbare weg te gooien
Verantwoordelijke uitgever: Bart De Bruyne, schepen voor jeugd – Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 


