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JO-lijn maakt deel uit van Opgroeien.
JO-lijn beantwoordt vragen of klachten 
over de Jeugdhulp in Vlaanderen.

Je zoekt informatie of je hebt een 
vraag over de hulpverlening van 
Jeugdhulp?

Bel gratis
0800 900 33

E-mail
jo-lijn@opgroeien.be 

Schrijf
JO-lijn
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Meer informatie
opgroeien.be
jeugdhulp.be
kinderrechten.be
rechtenindejeugdhulp.be

Luisterend oor
Awel luistert naar kinderen en jongeren
102 – gratis en anoniem (16 – 22 uur) 
brievenbus@awel.be
awel.be – ook chat en forum

Tele-Onthaal 
106 (gratis - 24u/24u) 

Kinderrechtencommissariaat 
02 552 98 00   –   ma - don: 9 - 17 uur, 
              vrij:   9 - 16 uur

Raad of hulp
Jongeren Advies Centrum (JAC) 
jac.be 

Info over je rechten
tzitemzo 
tzitemzo.be
070 21 00 71 (betalend)

Wie 
 kan bij JO-lijn terecht? 

 > jongeren 
 > ouders
 > familie
 > vrienden 
 > hulpverleners
 > …

Wat 
 kan JO-lijn voor jou doen? 

 > wij luisteren
 > wij beantwoorden 
 > wij informeren 
 > wij onderzoeken
 > wij bemiddelen

Wanneer 
 kan je JO-lijn bereiken? 

 > maandagvoormiddag 10 – 13 uur
 > woensdagnamiddag 13 – 17 uur 
 > donderdagvoormiddag  10 – 13 uur 
 > vrijdagnamiddag 13 – 17 uur


