
Praktisch
Data
In voor- en/of najaar, naargelang het 
aantal deelnemers, te bespreken met 
hulpverlener. 

Je kan op de site www.ahasverus.be 
bij ‘groepsaanbod’ de reeds gekende 
data zien. 

Prijs
€ 4 of € 11 per sessie van 2 uur, 
afhankelijk van het inkomen. 

Het eerste gesprek is gratis. 
Totaal te betalen bij het eerste gesprek 
of de eerste sessie.

Uzelf, 
een familielid, 
een vriend(in), 

een kennis
heeft een alcoholprobleem

CONTACTGEGEVENS

CGG Ahasverus vzw 
vestiging Halle

Christiane Willems-Maréchal
Auguste Demaeghtlaan 51
1500 Halle
02 80 101 80

www.ahasverus.be

PRIVACY POLICY
Heb je vragen over de manier waarop we met je 
persoonlijke info omgaan? Wat bewaren we? Hoe 
lang? 
Kijk op de website, daar vind je onze privacy policy 
(onder tabblad praktisch). 
Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij 
onze Functionaris voor Gegevensbescherming via 
DPO@ahasverus.be. 



Voor wie? 
• Je ondervindt moeilijkheden met je 

alcoholgebruik, en/of je stelt je een 
aantal vragen daarrond 

• Je omgeving vindt dat je 
problemen hebt met je 
alcoholgebruik

 
• Je hebt een vriend(in) en/of 

familielid die, volgens jou, te veel 
drinkt en je wenst meer informatie 
te hebben over hoe je best kan 
helpen 

• Je zorgt voor iemand met een 
alcoholprobleem maar er blijft 
daardoor weinig ruimte over om 
voor jezelf te zorgen

Is dit herkenbaar? 
Dan is dit aanbod iets voor jou!  

Je kan telefonisch aanmelden bij 
Christiane Willems-Maréchal. Er volgt 
dan een kennismakend gesprek om je 
verwachtingen te bespreken. Je krijgt 
dan ook meer informatie over het 
aanbod. 

Je kan ook vrijblijvend contact 
opnemen voor meer informatie. 

Een gespreksgroep voor mensen die 
moeilijkheden ondervinden met hun 
alcoholgebruik en/of mensen die 
problemen ervaren met overmatige 
drinkers. 

Ons aanbod bestaat uit vier 
groepsbijeenkomsten geleid door 
een professionele hulpverlener 
en bijgestaan door een 
ervaringsdeskundige. 

Het doel is om meer te leren van 
elkaar over hoe beter om te gaan met 
alcohol. 

Thema’s die aan bod komen: 
• Wat is te veel drinken? 
• Tips die kunnen helpen om 

beter om te gaan met alcohol en 
gebruikers

• Stil staan bij de functie van 
alcoholgebruik 

Wat doen we? Hoe aanmelden?


