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« Enkele diensten 
in Sint-Gillis voor 
de ouders uit de 
gemeente »

Inleiding
Deze brochure werd opgesteld door de sociale coördinatie van het OCMW van Sint-Gillis om een 
antwoord te bieden aan de nood aan informatie over de eerste lijnsdiensten.

Als een vereenvoudigde versie van de “Relevé Social” van Sint-Gillis, gaat deze brochure, die niet de 
pretentie heeft om volledig te zijn, voornamelijk over de diensten die het meest geschikt zijn om aan 
dringende noden van de ouders en de hulpverleners van de ouders te beantwoorden..

Wij danken de leden van GAPPI (Actie- en preventiegroep voor kinderhulpbehoevendheid) voor de 
verwezenlijking van dit hulpmiddel waardoor iedereen geniet van een betere oriëntatie..

Jean Spinette
Voorzitter van het OCMW van 

Sint-Gillis

Jeannine De Decker
Secretaris van het OCMW van 

Sint-Gillis
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  Resto du cœur:  
Bosniëstraat 22, 1060 Sint-Gilles 
Tel. 02/ 538 92 76  
Mail. info@restoducoeur1060.be 

	   Maaltijd van 1€ tot 3€, voedingspakket 
	  Open van maandag tot vrijdag: ontbijt en avondmaal. 
	  Open tot 19u van november tot maart. 
	  Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Spaans en Arabisch.
  Zusters van Moeder Teresa: 

Koningslaan 69, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/539 41 17 
 Gratis maaltijd elke dag van 15u tot 17u, behalve op donderdag

   Epi St. Gilles VZW – Sociale kruidenierszaak 
 Crickxstraat 47, 1060 Sint-Gillis 
 Tel. 02/533 39 84  
 Mail. info@seso.be 
	 	 Twee diensten : 
  -  Verkoop van basis voedingsproducten, onderhouds 

hygiëneproducten aan lage prijzen
                 -  Steun bij het beheersen van de consumptie via georganiseerde 

workshops en animaties (met de dienst Ecco&Co van Cafa VZW) 
	 	 Toegangsvoorwaarden : 
  - Van Sint-Gillis zijn 
  -  Betrokken zijn in een sociaal basiswerk met de sociale dienst 

van een partner: OCMW van Sint-Gillis en AOPSG Sectie 
Bijstand.

   -  Een klein budget ter beschikking hebben voor voeding, hygiëne en 
onderhoud

                 - Een keuken ter beschikking hebben en deze willen gebruiken 
                 -  Openstaan voor het idee om zijn gebruiksgedrag in vraag te stellen 

Voedselhulp: voedingspakketten. 
Gratis maaltijden. 
Gemeenschapsmaaltijden…
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Budget: Onbetaalde facturen. 
Deurwaarder. Herinneringsbrieven. 
Schoolkosten. Financiële moeilijkheden…

  CAFA - CBVV – Centrum voor begeleiding en opleiding van 
volwassenen Schuldbemiddeling :  
Schietbaanstraat 14, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/600 57 43  
Mail. energie@cpasstgilles.irisnet.be, www.cafa.be

	   Voor de inwoners van Sint-Gillis die niet geholpen worden 
door het OCMW. Analyse van het maandelijks vaste budget, 
onderhandeling van de afbetalingsplannen, informatie over de 
wet betreffende de collectieve schuldbemiddeling..

	  Enkel op afspraak, contact opnemen per mail of per telefoon. 

	 	Dienst energie 
Schietbaanstraat 14, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/600 57 43  
Mail. energie@cpasstgilles.irisnet.be, www.cafa.be 

	   Voor de inwoners van Sint-Gillis. Analyse van de factuur, 
nazicht van de afrekeningen, onderhandeling over 
de afbetalingsplannen, eventuele toekenning van het 
statuut“beschermde klant”, …

	  Enkel op afspraak, contact opnemen per mail of per telefoon.

  CEMO – Jeugddienst OCMW – AMO :  
Parmastraat 86, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 05 60  
Mail. cemo@cpasstgilles.irisnet.be, cemo@cemoasbl.be  

	 	 	Jeugddienst	van	het	OCMW	van	Sint-Gillis,	financiële	hulp	voor	
de kinderen en tieners, alsook voor hun familie. Individuele 
hulp, collectieve en gemeenschappelijke hulp.

	   Open op maandag en woensdag van 9u tot 18u, op dinsdag en 
vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 17u, op donderdag van 
14u tot 17u.

	  Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Grieks en Arabisch. 
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  OCMW – Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
WelzijnCentrale administratie – Sociale dienst: :  
Fernand Bernierstraat 40, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/600 54 11 
Mail. cpas@cpasstgilles.irisnet.be, www.cpas1060.be

	  Sociale dienst – wijkpost:  
Charleroisesteenweg 123 A, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/541 89 70 

           Analyse van de situatie, samenstelling van een sociaal project, 
psychsociale	begeleiding,	financiële	en	materiële	hulp.

	   Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en van 13u tot 
16u..
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Administratieve stappen: Administratieve 
hulp. Een document lezen. Een document 
invullen. Begeleiding nodig hebben bij de 
stappen…

  Les amis d’accompagner :  
Félix Vande Sandestraat 40, 1081 Brussel  
Tel. 02/411 87 54   
Mail. bruxelles@accompagner.be, www.accompagner.be 

	   De vereniging « Les Amis d’Accompagner » stellen iedere 
voormiddag een sociale permanentie op afspraak voor. 
Iedereen kan er een sociale opvolging vragen..

	   Vrijwilligers begeleiden in de stappen die men niet alleen kan 
ondernemen (administratie, huisvestiging, gezondheid, …).

	   Indien men gevolgd wordt door een andere sociale dienst, kan 
deze aan Amis d’Accompagner vragen om begeleid te worden 
door	een	vrijwilliger	voor	één	of	ander	specifieke	aanvraag.	

 Aiguillages VZW:  
 Gustave Defnetstraat 45, 1060 Sint-Gillis 
 Tel. 02/534 10 47  
 Mail. aiguillages.asbl@gmail.com 

	   Administratieve begeleiding, schriftelijke en mondelinge 
administratieve tussenkomsten, vereenvoudiging van de 
contacten, doorsturen naar de bevoegde diensten, opvolging 
van de stappen.

	   Open op dinsdag van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 16u30; 
op woensdag en vrijdag van 9u30 tot 12u; op donderdag van 
13u30 tot 17u..

	   Gesproken talen: dinsdagochtend: Frans, Nederlands en 
dinsdagnamiddag: Frans; woensdagochtend: Frans, Nederlands, 
Engels; donderdagnamiddag: Frans, Nederlands, Engels, Duits, 
Italiaans; vrijdagochtend: Frans, Nederlands, Engels
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  CFBI - Centre Familiale Belgo Immigré : 
Dethystraat 58, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 28 00,  
Mail. info@cfbi.be.

	   Het CFBI stelt een juridische en administratieve steun ter 
beschikking, psychosociale begeleiding.

	   Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 
16u30..

	  Andere talen: Arabisch, Berbers, Spaans, Engels, Frans..

 De gemeentelijke sociale dienst: : 
 Van Meenenplaats, 39, 1060 Sint-Gillis 
 Tel. 02/536 02 59 
 Mail. Servicesocial.1060@stgilles.irisnet.be

 Gratis dienst voor de inwoners van Sint-Gillis.  
 Luisteren, begeleiding, advies en oriëntatie 
  Hulp bij vragen, moeilijkheden met het ondernemen van 

administratieve stappen, op zoek naar de juiste dienst, 
conflictsituaties,	informatie	nodig	hebben	betreffende	de	sociale	
voordelen of nood aan praten. 
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  Brede School Sint-Gillis: 
Emile Feronstraat 173, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 98 64 
Mail. slemmens@stgilles.irisnet.com 
www.bredeschoolbrussel.be/sint-gillis 

	   Coördinatie van de buitenschoolse activiteiten van Nederlandstalige 
zaken en van Nederlandstalige scholen in de gemeente.

  Cel Onderwijs en Jeugd 
Vanderschrickstraat 71, 1060 Sint-Gillis 
Tel.  02/542 63 54  
Mail. bwelter@stgilles.irisnet.be 

	   Gepersonaliseerde hulp voor ieder kind, iedere tiener van 
Sint Gillis en/of schoollopend in Sint-Gillis en de ouders, bij 
moeilijkheden met betrekking tot het onderwijs.

   Permanentie maandag van 9u tot 12u; woensdag en donderdag van 14u 
tot 16u30.

  Psycho-sociale medische centra – PMS centrum 
Onthaal-, gehoor- en dialoogruimte waar de tiener en/of zijn familie 
vragen kunnen stellen over hun bekommernissen over  onderwijs, 
opvoeding, familiaal en sociaal leven, gezondheid, onderwijs-en 
beroepsoriëntatie, … 
Het PMS centrum staat ter beschikking van de leerling en hun 
ouders, vanaf de start in het kleuteronderwijs tot het einde van het 
secundair onderwijs. 

  Zich wenden tot het PMS van het netwerk waarin het kind 
ingeschreven is. Het bevoegde PMS is dat van de school waar het 
kind het laatst ingeschreven was. 

School/Onderwijs: Oriëntatie. Verhaal. 
Mislukking. Bemiddeling. Rapport. 
Conflicten. Uitsluiting…
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  VRIJ PMS Centrum I en II te Sint-Gillis : 
Centre scolaire Sainte-Marie, Institut Les Filles de Marie et 
l’Institut Saint-Jean Baptiste de La Salle. 
Direction : Etienne JOCKIR (I) Bénédicte VAN HAMME (II) 
Kerkstraat 59, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/541 81 48 
Fax 02/541 81 39 
Mail. cpms-stgilles1@skynet.be 

	   Zich wenden tot het PMS van het netwerk waarin het kind 
ingeschreven is. Het bevoegde PMS is dat van de school waar 
het kind het laatst ingeschreven was..

	   Open van maandag tot vrijdag (niet tijdens schoolvakanties) 
van 8u30 tot 16u30.

  PMS – Psycho-Sociaal Medisch Centrum  – van de 
gemeente: Ecole Peter Pan, Ecole J.J. Michel, Ecole Nouvelle, 
Ecole du Parvis, Ecole les 4 saisons, Ecole 1-2 en Ecole 
Ulenspiegel.  
Studentenstraat 14a, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/563 11 00  
Mail. pms.1060@stgilles.irisnet.be 

  PMS van de Federatie Wallonië-Brussel :  
Athénée Royale Victor Horta 
Legerlaan117, 1040 Brussel 
Tel. 02/734 44 38  
Mail. d.clajot.pms@gmail.com 
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  Opvang Vrije Tijd: Coördinatie van de buitenschoolse opvang 
(voor en na school, woensdag en tijdens de weekends) :  
Van Meenenplaats 39, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/536 02 98 
Mail. ncunhameira@stgilles.irisnet.be, www.animalin.be, jdeclerck@stgilles.irisnet.be

	   Lokale coördinatie belast met de opvang van kinderen tijdens 
hun vrije tijd en steun aan de buitenschoolse opvang te Sint-
Gillis. Kinderen van 2 jaar en half tot 12 jaar..

	   Open en onthaal in het Frans op maandag en dinsdag van 9u 
tot 16u45 en woensdag van 9u tot 12u30.

  Badje : Poketje – Bruxelles temps libre (Brussel Vrije tijd):  
Bosniestraat 22, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/248 17 29 
Mail. info@badje.be , www.badje.be. 

	   De website, « Bruxelles temps libre » (http ://www.
bruxellestempslibre.be/), leidt u door de verschillende 
activiteiten die voorgesteld worden aan kinderen van 2 jaar en 
half tot 12 jaar in al de Brusselse gemeenten.

  Brede School Sint-Gillis : 
Emile Feronstraat 173, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 98 64 
Mail. slemmens@stgilles.irisnet.com  www.bredeschoolbrussel.be/sint-gillis

	   Coördinatie van de buitenschoolse activiteiten van 
Nederlandstalige zaken en van Nederlandstalige scholen in de 
gemeente.

 Sint-Gillis Sport : 
  Ruslandstraat 41, 1060 Sint-Gillis 

Tel. 02/538.81.04
 Mail. info@sg-sport.be  ,  www.cenforgil-sport.be
	   Sportcentrum en huistakenschool. Buitenschoolse sportlessen 

(zwemmen, badminton, dans, voetbal, volleybal, psychomotorische 
oefeningen…) en stages tijdens de schoolvakanties

Buitenschools: Huistakenschool. Vrije 
tijd. Sport. Woensdag namiddag. 
Opvang. Na school…
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Migratie: Toestand van het verblijf. 
Verhaal. Regularisatie. Familiale 
hereniging. Frans en vreemde talen…

  Bureel van de buitenlanders van de gemeente :  
Europese burgers:  
Van Meenenplaats 39, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/536 02 53 
Mail. europa.1060@stgilles.irisnet.be 

	   De 1ste inschrijving in België van Europese burgers gebeurt 
enkel op afspraak.

	   Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en op dinsdag, 
eveneens van 15u tot 18u

  Buitenlanders geen Europeanen: : 
Van Meenenplaats 39, 1060 Sint-Gillis  
Tel. 02/536 02 52 
Mail. ev@stgilles.irisnet.be 

	   Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en op dinsdag, 
eveneens van 15u tot 18u

  CFBI - Centre Familial Belgo Immigré :  
Dethystraat 58, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 28 00,  
Mail. info@cfbi.be. 

	   CFBI stelt, onder andere, workshops voor om zich te 
familiariseren met de Belgische instellingen. Juridische en 
administratieve steun, psychosociale begeleiding.

	    Andere talen: Arabisch, Berber, Spaans, Engels, Frans..

  Hispano Belga :  
Vorstsesteenweg 244-246, 1060 Sint-Gillis 
Tel.  02/539 19 39,  
Mail. hispanobelgaservicesocial@gmail.com , www.hispano-belga.be. 
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	   Informatie en opleiding, oriëntatie, hulp, begeleiding, 
advies, administratieve stappen. Recht op werk voor de 
geïmmigreerde werknemers, juridische informatie. Onthaal, 
oriëntatie, begeleiding van net aangekomen personen.

  Lire et Ecrire : 
Overwinningsstraat 26, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/538 48 90 
Mail.  bxl.sud@lire-et-ecrire.be 

	   Onthaal en oriëntatie van het volwassen publiek dat weinig of 
niet geschoold is en die Frans willen leren: Alfabetisering en 
FLE (Français Langue Etrangère - Frans Vreemde taal).

	   Alfabetiseringscursus voor volwassenen.

  De lokale juridische dienst:: 
Vanderschrickstraat 71, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/542 62 40. 
Mail. secretariat.juridique@stgilles.irisnet.be 

	   Een gepersonaliseerd onthaal en het luisteren in alle 
vertrouwelijkheid

	  Een toegankelijke, actuele en pertinente juridische informatie 

	   Een praktische raad voor de te ondernemen stappen om zijn 
rechten te laten gelden of te behouden

	   Een begeleiding en een individuele opvolging (bv: opstellen van 
brieven, telefonische contacten, opzoekingen, …)

	   Een doorverwijzing naar andere gespecialiseerde instellingen of 
die meer aangepast zijn aan de behoeften

	   Een mogelijkheid om een geschil te voorkomen en/of op te 
lossen buiten de juridische sfeer

	   Open op maandag van 14u tot 16u en van dinsdag tot 
donderdag van 9u tot 11u.

	   Bovendien bestaat er een samenwerking met de Balie van 
Brussel die vertaald wordt in een aanwezigheid van pro-deo 
advocaten in onze burelen iedere dinsdag om 13u30.



14

  SESO – Service Social de Solidarité Socialiste (Sociale 
Dienst van Socialistische Solidariteit): :  
Parmastraat 26-28, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 39 84  
Mail. info@seso.be 

	   Sociale dienst en voedingspakketten voor de gebruikers 
gevolgd door SESO. Permanentie van de algemene sociale 
dienst in de Parmastraat 26: sociale dienst voor iedereen en 
voor elk soort sociaal, administratief of juridisch probleem. 
Gespecialiseerd in de rechten van de buitenlanders (legaal of 
illegaal op het grondgebied).

	   Open op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u voor de 
Spaanssprekende personen, op woensdag en vrijdag van 9u tot 
11u voor alle anderen talen. Op woensdag eveneens open van 
14u tot 16u30.

	  Gesproken talen: Frans, Nederlands, Spaans en Engels
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Huisvesting: Hygiëne. Vocht. 
Uitwijzing. Huurcontract. 
Huurwaarborg. Conflicten met de 
eigenaar…

  CBVV – Centrum voor Begeleiding 
en Opleiding voor VolwassenenHuisvesting : 

	 Schietbaanstraat 14, 1060 Sint-Gillis 
	 Tel. 02/600 57 30  
	 Site internet : www.cafa.be 

	   Informatiedienst : rechten en plichten in het kader van 
een huurcontract, hulp bij huisvesten, toestand van de 
huisvestiging,	financiële	problemen,	toegang	tot	het	gerecht.	
Begeleidingsdienst: opstellen van brieven, administratieve 
stappen, huisbezoeken, bemiddeling tussen partijen. 

	   Open op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en op afspraak..

 Begeleid wonen : 
	 Fernand Bernierstraat 40, 1060 Sint-Gillis 
	 Tel. 02/600 55 30 
	 Mail. ha@cpasstgilles.irisnet.be 

	   Begeleid wonen biedt een intensieve psychologische sociale, 
budgettaire en administratieve begeleiding aan huis, aan 
alleenstaande personen, koppels of gezinnen die een aanvraag 
indienen en die deze begeleiding nodig hebben om in een 
individuele woning te wonen, tot ze hun eigen autonomie 
hebben teruggevonden.

	   Open van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u, behalve op 
woensdag of op afspraak.

 Onthaalwoning brand – sociale gemeentelijke dienst 
 Van Meenenplaats 39, 1060 Sint-Gillis 
 Tel. 02/536 02 59 
 Mail. Servicesocial.1060@stgilles.irisnet.be
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	   Bestemd voor mensen waarvan hun woonst onbewoonbaar 
werd door een plotse en onvoorspelbare schade (brand, 
ontploffing,	…)	en	die	geen	andere	mogelijk	tot	huisvesting	
hebben.

 Dienst sociale gemeentelijke bemiddeling: : 
 Vanderschrickstraat 71, 1060 Sint-Gillis 
 Tél. 02/544.18.86 
 Mail. mediation.1060@stgilles.irisnet.be 

	   De bemiddelingsdienst van de gemeente Sint-Gillis biedt 
aan	de	burgers	een	ruimte	om	conflicten	in	der	minne	op	
te lossen. Wanneer u een probleem heeft met uw buren of 
met uw eigenaar, kunt u gratis de bemiddelingsdienst van de 
gemeente contacteren. De procedure is vertrouwelijk.

	  Dienst enkel toegankelijk op afspraak..

  De lokale juridische dienst :  
Vanderschrickstraat 71, 1060 Saint-Gilles 
Tel. 02/542 62 40 
Mail. secretariat.juridique@stgilles.irisnet.be 

 De juristen van de nabije juridische dienst bieden:

	   Een gepersonaliseerd onthaal en het luisteren in alle 
vertrouwelijkheid

	  Een toegankelijke, actuele en pertinente juridische informatie 

	   Een praktische raad voor de ondernemen stappen om zijn 
rechten te laten gelden of te behouden

	   Een begeleiding en een individuele opvolging (bv: opstellen van 
brieven, telefonische contacten, opzoekingen, …)

	   Een oriëntatie naar andere gespecialiseerde instellingen of die 
meer aangepast zijn aan uw behoeften

	   Een mogelijkheid om een geschil te voorkomen en/of op te lossen 
buiten de juridische sfeer
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  Open op maandag van 14u tot 16u en van dinsdag tot donderdag van 
9u tot 11u.

  Bovendien bestaat er een samenwerking met de Balie van Brussel 
die zich vertaald in een aanwezigheid van pro-deo advocaten in onze 
burelen iedere dinsdag om 13u30. 

 Gemeentelijke dienst veiligheid, hygiëne en leefmilieu: 
 Van Meenenplaats 39, 1060 Sint-Gillis 
 Tél. 02/536.02.08 - 02/536.03.95 
 Mail. hygiene.1060@stgilles.irisnet.be 

	   Indien u een probleem heeft met de hygiëne van uw woning, 
kunt u gratis de dienst veiligheid, hygiëne en leefmilieu 
contacteren die uw dossier zal overnemen om zo snel 
mogelijk uw woonstprobleem op te lossen.

	   Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en dinsdag van 15u 
tot 18u. 

 Unie van de huurders:  
	 Berkmansstraat 131, 1060 Sint-Gillis 
	 Tel. 02/538 70 34 
	 Mail. ulsaintgilles@yahoo.fr 

	   Problemen met de eigenaar, met een onhygiënische of 
onaangepaste woning, analyse van het recht op een vergoeding 
voor huisvesting (dat het verschil kan dekken tussen de oude 
en de nieuwe huur), hulp bij het zoeken naar een woning op 
de privémarkt, opzoekingen op internet, en info over sociale 
woningen.

	   Open dinsdag en woensdag van 14u tot 16u, donderdag van 
10u tot 12u en vrijdag van 11u tot 13u.
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Gezondheid/Medische hulp: Medische 
kosten. Bezoek bij de dokter. 
Dringende medische hulp. Medische 
afspraak. Thuishulp …

  HZIV – Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering:: 
Troonstraat 30B, 1000 Brussel 
Tel. 02/229 34 80 
Mail. info@caami-hziv.fgov.be

	   HZIV is een publieke instelling die dezelfde taken uitvoert als de 
mutualiteiten: terugbetaling van de gezondheidszorg, uitkering 
in geval van inkomstenverlies (in geval van ouderschap, ziekte of 
invaliditeit), maar zonder enige kost.

	   Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u, eveneens open 
op maandag van 13u30 tot 17u30 en op woensdag van 13u30 tot 
16u.

  OCMW – Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
Centrale administratie – Sociale dienst:: 
Fernand Bernierstraat 40, 1060 Saint-Gilles 
Tel. 02/600 54 11 
Mail. cpas@cpasstgilles.irisnet.be, www.cpas1060.be  
Sociale dienst – wijkpost: 
Charleroisesteenweg 123 A, 1060 Sint-Gillis 
Tel.02/541 89 70

	   Analyse van de situatie, opstellen van een sociaal project, 
psychosociale	begeleiding,	financiële	en	materiële	hulp	 
Dringende Medische Hulp 

	   Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en van 13u tot 
16u.

  CSD- Centrale de Services à Domicile :  
Sint-Bernardusstraat 43, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 98 66 
Mail.  info@csdbxl.be; oefstratiadis@csdbxl.be 
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	   Telefonische permanentie 7d/7 en 24u/24. Enkel op afspraak, 
huisbezoeken. Dienst voor familiale en huishoudelijke hulp, 
verpleegdienst, kinesisten, teleonthaaldienst, leveren van 
maaltijden aan huis, kapper, pedicure, manicure aan huis. 
Eveneens het beheer van de opvang van hospitalisatie aan 
huis, opvang (dankzij de aanwezigheid van vroedvrouwen in de 
ploeg) en een opvang voor zieke kinderen.

  Kind en gezin : 
Emile Feronstraat 2, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02 533 12 11 of 078 15 01 00 
Mail. info@kindengezin.be, www.kindengezin.be 

	   Vlaams agentschap, met het oog op een fysieke en mentale 
ontplooiing en het welzijn van de kinderen. Begeleiding 
van moeders voor de geboorte en opvolging van baby’s en 
kinderen 

	  Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u.

  Medisch huis ASaSo (Avenir en Santé Solidaire :  
Théodore Verhaegenstraat 23, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/539 13 50 
Mail. maisonmedicale.asaso@gmail.com. 

	   De VZW ASaSo is een gezondheidscentrum dat eerste hulp 
biedt, toegankelijk en open voor iedereen, met een vaste 
prijs. Algemene geneeskunde, verpleegkunde, kinesisten en 
psychologen voor volwassen en kinderen.Consultaties op 
afspraak.

  Medisch huis Galilée :  
EmileFeronstraat 27, 1060 Saint-Gilles 
Tel.  02/539 29 58 
Mail. maisonmedicalegalilee@skynet.be. 

	   Algemene geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, 
kinesitherapie, cardiologie, dermatologie, oogkunde, dieetleer, 
psychologische consultaties en permanenties, spreekgroepen, 
sociale dienst voor de inwoners van de buurt.
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 Medisch huis Santé Plurielle : 
	 Overwinningsstraat 110, 1060 Sint-Gillis 
	 Tel. 02/537 71 24 
	 Mail. m.rosal@mmsp.be  

	   Algemene geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde: vaste prijs. 
Consultaties en huisbezoeken.  Sociale consultaties op afspraak. 
Toegankelijk voor de inwoners van de buurt.

  ONE- Office de la Naissance et de l’Enfance :  
Mail.  info@one.be, www.one.be. 

	   Gratis prenatale en medische consultaties voor kinderen 
(van 0 tot 6 jaar). ONE biedt een steun aan het ouderschap, 
doet sociaal medisch preventiewerk en doet huisbezoeken bij 
ouders die dat wensen.

	   Kerkstraat 59 (02/538 49 94) - CONSULTATIONS POUR 
ENFANTS : 
Van 0 tot 3 jaar    Maandag van 13u30 tot 15u30  

 	Woensdag van 9u15 tot 11u30

                 Van 0 tot 6 jaar 			Dinsdag van 9u30 tot 11u30 en van 
15u30 tot 17u30 

																																													Vrijdag van 13u30 tot 15u30.

  PERMANENTIES :

  Maandag van 13u tot 14u (enkel per telefoon) 
 Dinsdag van 13u tot 15u30 (in het lokaal + telefoon) 
 Woensdag van 10u tot 12u (enkel per telefoon) 
 Donderdag van 9u30 tot 12u (in het lokaal + telefoon) 
 Vrijdag van 11u tot 12u (in het lokaal + telefoon)

	   Vlogaertstraat 22 (02/537 88 77) – CONSULTATIES 
VOOR KINDEREN: 
Van 0 tot 6 jaar  Dinsdag van 14u tot 17u 
  	2de en 4de donderdag van de maand  

 van 13u30 tot 15u  
 Vendredi de 9h30 à 11h30
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  PERMANENTIES  : 
Dinsdag van 12u30 tot 13u30 (enkel per telefoon) 
Donderdag van 9u tot 13u30 
Vrijdag van 8u30 tot 9u30 (enkel per telefoon)

 
  Antoine Bréartstraat 137 (02/538 38 53)- CONSULTATIONS 

POUR ENFANTS : 
Van 0 tot 6 jaar 	Dinsdag van 13u tot 15u30  

 3de Dinsdag van de MAAND van 14u tot 16u30 
 Donderdag van 13u30 tot 15u30

  PERMANENTIES: 
Maandag van 13u30 tot 15u30 (in het lokaal en per telefoon) 
Dinsdag en donderdag van 11u30 tot 12u30 (enkel per telefoon

	   Studentenstraat 14A (02/539 05 20) – CONSULTATIES 
VOOR KINDEREN: : 
Van 0 tot 6 jaar    1ste, 3de en 4de Maandag van de MAAND van 

14u tot 15u30

                                            Dinsdag van 13u30 tot 15u30

  PERMANENTIES: 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u30 tot 14u (enkel per telefoon) 
Vrijdag van 13u tot 15u30 (op afspraak in het lokaal) 
SESSIES VAN PRENATALE CONSULTATIES: 
Woensdag van 9u tot 12u 
Donderdag van 14u tot 17u 
PERMANENTIES VOOR PRENATALE CONSULTATIES: 
Dinsdag van 13u tot 15u (in het lokaal + telefoon) 
Donderdag van 13u tot 14u (enkel per telefoon).

  Perche(La) - Collectif de Santé :  
Vorstsesteenweg 183, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/539 15 20 
Mail. info@mmlaperche.be. 

	   Algemene geneeskunde, kinesitherapie, psychiatrische 
consultaties. Consultaties en bezoek aan huis. Sociale 
consultaties op afspraak. Toegankelijk voor de inwoners van de buurt.
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  Familiale planning van Sint-Gillis:  
Parklaan 89, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 11 08 
Mail. info@planningfamilialstgilles.be. 

	   Medische en gynaecologische consultaties 
 Maandag van 14u30 tot 16u30 – Dinsdag van 9u tot 12u en 
van 13u30 tot 17u – Woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 
tot 16u – Donderdag van 9u tot 11u30 – Vrijdag van 9u tot 
12u

   Psychiatrische consultaties 
 Donderdag van 12u tot 14u30

   Psychologische consultaties kinderen/tieners/gezinnen 
 Woensdag van 14u tot 17u – Vrijdag van 13u tot 17u

   Psychologische consultaties volwassenen  
 Iedere dag van 9u tot 18u

   Sociale consultaties 
 Maandag van 9u tot 12u – Dinsdag van 15u tot 16u

   Médiation familiale  
 Jeudi de 8h30 à 18h

   Seksologie  
	Vrijdag van 14u tot 17u

  Juridische consultaties 
                   Maandag van 15u tot 18u – Vrijdag van 14u tot 17u

	   Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Grieks en 
Japans..
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  CEMO – Jeugddienst OCMW – AMO :  
Parmastraat 86, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 05 60  
Mail. cemo@cpasstgilles.irisnet.be, cemo@cemoasbl.be  

	 	 	Psycho-pedagogische	begeleiding,	sociale	en	financiële	hulp	voor	
de kinderen en tieners, en voor hun familie. 

	   Workshop ouders – collectieve projecten, ontmoeting van 
ouders. 

	   Open op maandag en woensdag van 9u tot 18u, op dinsdag en 
vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 17u, op donderdag van 14u 
tot 17u.

	  Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Grieks en Arabisch.

  Itinéraires AMO :  
Moricharplein 56, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/538 48 57 
Mail. itinerairesamo@gmail.com 

	   Hulp voor de jeugd van 0 tot 18 jaar: sociale en pedagogische 
begeleiding op vraag van de tiener en/of zijn familie.  

	  Gesproken talen: Frans, Engels, Spaans.

  Medisch huis ASaSo (Avenir en Santé Solidaire) :  
Théodore Verhaegenstraat 23, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/539 13 50 
Mail. maisonmedicale.asaso@gmail.com. 

	   De VZW ASaSo is een gezondheidscentrum dat eerste hulp biedt 
in algemene geneeskunde maar dat eveneens psychologische en 
sociale consultaties aanbiedt, toegankelijk en open voor iedereen, 
op afspraak

Steun en gehoor: Nood aan praten. Nood 
aan gehoord te worden. Persoonlijke 
problemen…
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  Medisch huis Galilée:  
E. Féronstraat 27, 1060 Sint-Gillis 
Tel.  02/539 29 58 
Mail. maisonmedicalegalilee@outlook.com 

	   Algemene geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, 
kinesitherapie, cardiologie, dermatologie, oogkunde, dieetleer, 
psychologische consultaties en permanenties, spreekgroepen, 
sociale dienst voor de inwoners van de buurt.

  Medisch huis Santé Plurielle : 
Overwinningsstraat 110, 1060 Sint-Gillis  
Tel. 02/537 71 24 
Mail. m.rosal@mmsp.be 

	   Algemene geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde: vaste 
prijs. Consultaties en bezoeken aan huis. Sociale consultaties op 
afspraak. Toegankelijk voor de inwoners van de buurt..

  Perche(La) - Collectif de Santé :  
Vorstsesteenweg 183, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/539 15 20 
Mail. info@mmlaperche.be. 

	   Algemene geneeskunde, kinesitherapie, psychiatrische consultaties. 
Consultaties en bezoek aan huis. Sociale consultaties op afspraak. 
Toegankelijk voor de inwoners van de buurt.

  Familiale planning van Sint-Gillis :  
Parklaan 89, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 11 08 
Mail. info@planningfamilialstgilles.be. 

	   Consultaties: gynaecologische (contraceptie, 
zwangerschapsopvolging, abortus, screening voor seksueel 
overdraagbare infecties), psychiatrische, psychologische 
(volwassenen, kinderen, tieners, koppels, gezinnen), sociale, 
juridische, seksuologische, familiale bemiddeling.

	   Medische en gynaecologische consultaties  
 Maandag van 14u30 tot 16u30 – Dinsdag van 9u tot 12u en 
van 13u30 tot 17u – Woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 
16u – Donderdag van 9u tot 11u30 – Vrijdag van 9u tot 12u
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	   Psychiatrische consultaties 
 Donderdag van 12u tot 14u30

	   Psychologische consultaties kinderen/tieners/gezinnen 
 Woensdag van 14u tot 17u – Vrijdag van 13u tot 17u

   Psychologische consultaties volwassenen  
 Iedere dag van 9u tot 18u

  Sociale consultaties 
                      Maandag van 9u tot 12u – Dinsdag van 15u tot 16u

  Familiale bemiddeling  
   Donderdag van 8u30 tot 18u

  Seksologie  
  	Vrijdag van 14u tot 17u

  Juridische consultaties 
    Maandag van 15u tot 18u – Vrijdag van 14u tot 17u

	   Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Grieks en 
Japans..

  Dienste geestelijke gezondheid van Sint-Gillis :  
Overwinningsstraat 26, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/542 58 58,  
Mail. ssm.stgilles@skynet.be 

	   Psychologische, psychosociale, psychiatrische, psychomotorische 
en logopedische consultaties. Psychotherapie: individueel, in 
familieverband en voor koppels. 
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  Baboes : 
Emile Feronstraat 173, 1060 Sint-Gillis 
Mail. baboes@opvoeden-in-brussel.be  /  www.baboes.be

	   Ontmoetingsplaats voor jonge kinderen (0-4 jaar) en hun ouders. 
Zonder afspraak

	   Open dinsdag van 11u tot 16u, woensdag 13u tot 17u, vrijdag 12u 
tot 16u en zaterdag 9u30 tot 12u30.  

  Cel Onderwijs en Jeugd : 
Vanderschrickstraat, 71, 1060 Sint-Gillis 
Tel.   02/542 62 40  
Mail. bwelter@stgilles.irisnet.be 

	   Collectieve projecten ter ondersteuning bij het ouderschap 
Individueel onthaal van de ouders voor alle vragen met betrekking 
tot het onderwijs: schoolse bemiddeling

	   Permanenties maandag van 9u tot 12u; woensdag en donderdag 
van 14u tot 16u30

  CEMO - Service Jeunesse CPAS - AMO :  
Parmastraat 86, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 05 60  
Mail. cemo@cpasstgilles.irisnet.be, cemo@cemoasbl.be  

	 	 	Psycho-pedagogische	begeleiding,	sociale	en	financiële	hulp	voor	
de kinderen en tieners, en voor hun familie. 

	   Workshop ouders – collectieve projecten, ontmoeting van 
ouders. 

	   Open op maandag en woensdag van 9u tot 18u, op dinsdag en 
vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 17u, op donderdag van 14u 
tot 17u.

	  Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Grieks en Arabisch.

Steun bij het ouderschap: 
Moeilijkheden in mijn leven als ouder. 
Steun nodig. Nood aan gehoor, aan 
hulp, aan begeleiding… 
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  Vrij PMS centrum I en II van Sint-Gillis: 
Centre scolaire Sainte-Marie, Institut Les Filles de Marie et l’Institut 
Saint-Jean Baptiste de Lasalle. 
Kerkstraat 59, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/541 81 48 
Fax 02/541 81 39 
Mail. cpms-stgilles1@skynet.be 

   Zich wenden tot het PMS van het netwerk waarin het kind 
ingeschreven is. Het bevoegde PMS is dat van de school waar het 
kind het laatst ingeschreven was. 

   Open van maandag tot vrijdag (buiten schoolvakanties) van 8u30 
tot 16u30. 

  CFBI - Centre Familial Belgo-Immigre:   
Dethystraat 58, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 28 00 
Mail. info@cfbi.be 
Parents enfants admis : collectief project als steun voor de ouders 
door middel van spelletjes met hun kinderen.

  Cifa - Centre interculturel de formation par l’action: 
Metaalstraat, 40 
Tél. 02/538 54 08 
Mail. asbl.cifa@gmail.com 
Individuelle ontmoetingen en animaties met de ouders van jeugd 
ingeschreven voor de activiteiten.

  Gazouillis : 
Moricharplein 22, 1060 Sint-Gillis   
Tel.  02/344 32 93 ou 02/542 58 58 

   Vangt kinderen van 0 tot 4 jaar vergezeld van een naast 
familielid dat bij het kind blijft op in een omgeving van 
ontspanning en ontmoeting. 

  Open: maandag tot vrijdag van 15u tot 18
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  Itinéraires AMO :  
Moricharplein 56, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/538 48 57 
Mail. itinerairesamo@gmail.com 

   Hulp voor de jeugd van 0 tot 18 jaar: sociale en pedagogische 
begeleiding op vraag van de tiener en/of zijn familie. Sessie van 
relationele psychomotriciteit ouder-kind; klimschool; stages en andere 
activiteiten tijdens de schoolvakanties. 

  Gesproken talen: Frans, Engels, Spaans.

  Kind en gezin : 
Emile Féronstraat 2, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02 533 12 11 
Mail. info@kindengezin.be 

	   Vlaams agentschap, met het oog op een fysieke en mentale 
ontplooiing en het welzijn van de kinderen. Begeleid moeders 
voor de geboorte en volgt baby’s en kinderen op.

  ONE - Office de la Naissance et de l’Enfance :  
Charleroisesteenweg 95, 1060 Sint-Gillis 
Tel.  02/542 12 11 
Mail.  info@one.be, www.one.be. 

   Gratis prenatale en medische consultaties voor kinderen 
(van 0 tot 6 jaar). ONE biedt een steun aan het ouderschap, 
doet sociaal medisch preventiewerk en doet huisbezoeken bij 
ouders die dat wensen. 

   Kerkstraat 59 (02/538 49 94) – CONSULTATIES VOOR 
KINDEREN: 

  Van 0 tot 3 jaar 	Maandag van 13u30 tot 15u30  
    Woensdag van 9u15 tot 11u30 
  Van 0 tot 6 jaar   Dinsdag van 9u30 tot 11u30 en van 15u30 tot 

17u30

                                                    Vrijdag van 13u30 tot 15u30.
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  PERMANENTIES :

   Maandag van 13u tot 14u (enkel per telefoon) 
Dinsdag van 13u tot 15u30 (in het lokaal + telefoon) 
Woensdag van 10u tot 12u (enkel per telefoon) 
Donderdag van 9u30 tot 12u (in het lokaal + telefoon) 
Vrijdag van 11u tot 12u (in het lokaal + telefoon

 	  Vlogaertstraat 22 (02/537 88 77) CONSULTATIES VOOR 
KINDEREN:

  Van 0 tot 6 jaar  Dinsdag van 14u tot 17u 
    	  2de en 4de donderdag van de maand van 13u30 

tot 15u

                                                        Vrijdag van 9u30 tot 11u30

  PERMANENTIES :

   Dinsdag van 12u30 tot 13u30 (enkel per telefoon) 
Donderdag van 9u tot 13u30 
Vrijdag van 8u30 tot 9u30 (enkel per telefoon) 

	   Antoine Bréartstraat 137 (02/538 38 53) – 
CONSULTATIES VOOR KINDEREN: 

  Van 0 tot 6 jaar  Dinsdag van 13u tot 15u30 
                             3de Dinsdag van de maand van 14u tot 

16u30  
 Donderdag van 13u30 tot 15u30  

  PERMANENTIES :

   Maandag van 13u30 tot 15u30 (in het lokaal en per telefoon) 
Dinsdag en donderdag van 11u30 tot 12u30 (enkel per 
telefoon)

   Studentenstraat 14A (02/539 05 20) CONSULTATIES 
VOOR KINDEREN:

  Van 0 tot 6 jaar   1ste, 3de en 4de Maandag van de maand van 14u  
 tot 15u30	
 Dinsdag van 13u30 tot 15u30
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  PERMANENTIES: 
   Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u30 tot 14u (enkel per telefoon) 

Vrijdag van 13u tot 15u30 (op afspraak in het lokaal)

  SESSIE VAN PRENATALE CONSULTATIES: 
   Woensdag van 9u tot 12u 

Donderdag van 14u tot 17u

  PERMANENTIES VOOR PRENATALE CONSULTATIES: 
   Dinsdag van 13u tot 15u (in het lokaal + telefoon) 

Donderdag van 13u tot 14u (enkel per telefoon).

  Petit Vélo Jaune asbl : 
Jean Volderslaan 9A, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 0471/70 22 57  
Mail. info@petitvelojaune.be 

   Dienst voor preventie en ouderschapshulp die een 
respectvolle en zorgzame begeleiding biedt door vrijwilligers 
(teamgenoten).

  Familiale planning van Sint-Gillis :  
Parklaan 89, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/537 11 08 
Mail. info@planningfamilialstgilles.be. 

	   Consultaties: gynaecologische (contraceptie, 
zwangerschapsopvolging, abortus, screening voor seksueel 
overdraagbare infecties), psychiatrische, psychologische 
(volwassenen, kinderen, tieners, koppels, gezinnen), sociale, 
juridische, seksuologische, familiale bemiddeling.

	   Medische en gynaecologische consultaties 
 Maandag van 14u30 tot 16u30 – Dinsdag van 9u tot 12u en 
van 13u30 tot 17u – Woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 
tot 16u – Donderdag van 9u tot 11u30 – Vrijdag van 9u tot 
12u

   Psychiatrische consultaties 
 Donderdag van 12u tot 14u30

   Psychologische consultaties kinderen/tieners/gezinnen 
 Woensdag van 14u tot 17u – Vrijdag van 13u tot 17u
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   Psychologische consultaties volwassenen   
Iedere dag van 9u tot 18u

  Sociale consultaties 
                  Maandag van 9u tot 12u – Dinsdag van 15u tot 16u

   Familiale bemiddeling 
 Donderdag van 8u30 tot 18u

   Seksologie 
	Vrijdag van 14u tot 17u

   Juridische consultaties 
 Maandag van 15u tot 18u – Vrijdag van 14u tot 17u

	   Gesproken talen: Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Grieks en 
Japans.

  PMS – Psycho Medisch Sociaal Centrum – van de gemeente: 
Ecole Peter Pan, Ecole J.J. Michel, Ecole Nouvelle, Ecole du 
Parvis, Ecole les 4 saisons, Ecole 1-2 et Ecole Ulenspiegel. 
Studentenstraat 14a, 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/563 11 00  
Mail. pms.1060@stgilles.irisnet.be 

	   Zich wenden tot het PMS van het netwerk waarin het kind 
ingeschreven is. Het bevoegde PMS is dat van de school waar 
het kind het laatst ingeschreven was.

  PMS van de Fédération Wallonie-Bruxelles :  
Athénée Royale Victor Horta 
Legerlaan 117, 1040 Brussel 
Tel. 02/734 44 38  
Mail. d.clajot.pms@gmail.com 

	   S’adresser au PMS attaché à l’école dans laquelle votre enfant 
est inscrit. Le PMS compétent est celui de la dernière école 
dans laquelle l’enfant est inscrit.

 Gemeentelijke Sociale Bemiddelingsdienst: 
 Vanderschrickstraat 71, 1060 Sint-Gillis 
 Tél. 02/544.18.86 
 Mail. mediation.1060@stgilles.irisnet.be
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	   De bemiddeling biedt aan de families een plaats waar ze 
aan intimiteit, relatie, familiale geschiedenis, scheiding en co-
ouderschap kunnen werken. 

	   De bemiddelaar bevordert, door middel van de organisatie 
van vertrouwelijke gesprekken, de communicatie tussen 
de	personen	in	conflictsituaties,	breuk	of	scheiding	in	het	
familieleven in alle aspecten. 

	  Dienst enkel toegankelijk op afspraak.

  Dienst Geestelijke gezondheidszorg van Sint-Gillis: 
Overwinningsstraat 26,1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/542 58 58   
Mail. ssm.stgilles@skynet.be 

	   Psychologische, psychosociale, psychiatrische, 
psychomotorische en logopedische consultaties. Individuele 
en collectieve psychotherapie; institutionele preventieve 
interventies.

	   Open: maandag van 9u tot 20u van dinsdag tot vrijdag van 9 
tot 17u

	  Andere talen: Engels, Italiaans, Spaans    

  Singularites Plurielles asbl 
Antoine Bréartstraat, 147, 1060 Sint-Gillis  
Tel. 02/ 850 18 41 
Mail.    Mvb19@skynet.be  

	   Individuele consultaties en workshops. Ouderschapssteun: 
begeleiding en ontmoeting van ouders die dit wensen, om 
zich vragen te stellen, uit te wisselen, te informeren over de 
ontwikkeling, de opvoeding, de relaties met de kinderen..
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Voor meer info kunt u terecht op de 
website van het OCMW en de “Relevé 
Social www.cpas1060.be

Voor gratis toegang tot het internet 
geven wij u afspraak in de dichtstbijzijnde 
antenne van de buurt.

	Antenne Midi: Fontainasstraat 43
	Antenne Parvis: Jourdanstraat 195
		Antenne Bethleem:  

Vorstsesteenweg 95A
		Antenne Louise:  

Saint Bernardusstraat 105 A

Brochure gemaakt
in februari 2016


