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PERSBERICHT SPONSORCAMPAGNE 

#IKGEEFTIJD 
Slechts 1 op 8 telefonische en chatoproepen kan door Awel worden beantwoord. 

De campagne #IKGEEFTIJD roept op om méér naar kinderen en jongeren te luisteren. 

Geef tijd aan AWEL, steun de opleiding van vrijwilligers tot professioneel luisterend oor.  

Tijd. Het mooiste geschenk dat je een kind kan geven. 
 

 

 

Ontdek wat Kristel hier van vindt 
 

 

"Soms wil ik een beetje naïef zijn en geloven dat mijn kinderen me alles vertellen. 

Maar dat is niet zo. Misschien zijn mijn kinderen wel eens ongelukkig. In de drukte 

van alledag ontglipt het mij ook wel. Ieder kind heeft recht op een geschoold 

luisterend oor. Awel. Gelukkig bestaat het." 

De service van Awel kan beter (met jouw hulp) 

"Awel voerde vorig jaar 33.253 gesprekken met kinderen en jongeren. Jongeren die een gesprek 

hadden met Awel zijn doorgaans erg tevreden. De grootste ontevredenheid die jongeren uiten naar 

https://vimeo.com/215201202


 

Awel is het feit dat ze niet binnen geraken op de telefoonlijn of in de chatroom, of dat een 

antwoord op hun mail langer duurt dan de vooropgestelde 72 uur." 

- Sibille Declercq, coördinator Awel 
 

 

 

Kinderrechtencommissaris 

Bruno Vanobbergen 

Luisteren: integriteit en waardigheid 

  

 

“Kinderen en jongeren hebben het recht 

om gehoord te worden en te participeren 

in onze samenleving. Maar het recht om 

beluisterd te worden alleen volstaat niet. 

Luisteren is een basishouding van mens 

tot mens. Het is eigenlijk een plicht.” 

  

[http://]Lees zijn pleidooi 
 

 

 

 

Ex - Awel - beller 

Lieze Van den Eede 

Ik wil iets terugdoen voor  AWEL 

  

 

"Awel heeft me echt geholpen! Nu wil ik 

iets terugdoen. Dit zeg ik niet zomaar. Ik 

wil helpen en ervoor zorgen dat Awel nog 

meer kinderen en jongeren kan helpen. Ik 

hoop ooit een grote som geld te hebben 

voor Awel." 

  

[http://]Lees haar ervaringen 
 

 

 

 

Zo maken we Awel beter (met jouw hulp) 

 

Vrijwilligers bij Awel worden grondig opgeleid. De thema's waarmee kinderen en jongeren worstelen, 

nopen ons daartoe. 

Wat kost dit per luistervrijwilliger? 

• € 250 basisopleiding 

• € 100 permanente vorming en kwaliteitsbewaking van de gesprekken 

• € 50 medewerkerszorg (attentie nieuwjaar, week van de vrijwilliger) 



 

• € 75 technische ondersteuning: headset voor telefoonbeantwoorders, software voor 

programma’s 

• € 500 volledige opleiding & coaching 
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PERSCONTACT 

Sibille Declercq - coördinator 

Awel vzw 

Henegouwenkaai 29 bus 10 

1080 Brussel 

02 534 37 43 
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