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MADO  NOORD
Huis van de jongere

CONTACTEER ONS

Team
Het team is samengesteld uit een coördinatrice, 
twee maatschappelijk werkers, een psychologe en 
een administratief medewerkster.

Adres
Emile Bockstaellaan 114 
1020 Laken 
E-mail: madonoord@ocmwbxl.brussels
Tel.: 02/563.60.10-14

Bus: 49, 53, 88 & 89 - halte Nekkersdal 
Tram: 62 & 93 - halte Bockstael 
Metro: lijn 6 - halte Pannenhuis of Bockstael
Trein: halte Turn & Taxis

Permanenties
Ma - Vr : van 10u tot 13u 
Di - Wo - Do : van 14u tot 18u 
1ste en 3de zaterdag van de maand op afspraak
Schoolvakanties : variabele uren

Met of zonder 
afspraak, alleen  

of onder
begeleiding

Project van het OCMW van 
de Stad Brussel in samenwerking met 

de Federatie Wallonië-Brussel.



TOT WIE RICHT MADO NOORD ZICH  ? 

Het Huis van de jongere richt zich tot jongeren van 
11 tot 22 jaar, tot hun families en hun naaste omge-
ving, maar ook tot deskundigen die betrokken zijn 
bij de begeleiding van jongeren.

Het Huis van de jongere ontvangt gratis, vrij en in 
alle vertrouwen jongeren, hun familie of hun naaste 
omgeving om zo goed mogelijk in te spelen op 
hun noden en verwachtingen. Dit gebeurt in een 
aangenaam en neutraal kader.

Een ontmoetingsplaats waar de betrokken partijen 
hulpmateriaal en informatie kunnen terugvinden.

 WAT BIEDT MADO NOORD AAN  ?   

Jongeren  
van 11 tot  

22 jaar

Families
en naaste
omgeving

Professionelen

Een luisterend 
oor om het 
doel van de 
aanvraag te 

bepalen

 Samenwerking en 
partnerships met het 

netwerk van   
deskundigen in de 
jongerenwerking

Doorverwijzing naar 
geschikte hulp- 

verleners die al dan 
niet aanwezig zijn 

in MADO Noord

Collectieve  
activiteiten zoals 

expressieworkshops, 
praatgroepen,  

lezingen,  
vormingen, ... 

 

Raad
of 

informatie

Een plaats waar  
ouders en deskundi-

gen elkaar ontmoeten 
en  gedachten kunnen 

uitwisselen
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