Je zoekt ondersteuning?
Bij ons kan je terecht !
Zonnelied vzw staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en
vrouwen met een (verstandelijke) beperking op verschillende locaties in VlaamsBrabant en Brussel.

Stel je vraag aan Zonnelied vzw via christophe.vandennest@zonnelied.be of
sociale.dienst@zonnelied.be of neem telefonisch contact op via 053 64 64 30.
In overleg bekijken we wat Zonnelied vzw voor jou kan doen.

Binnen Zonnelied vzw zijn volgende vormen van ondersteuning vrij op dit moment.

Je kan dit vinden op onze website onder de rubriek:
https://www.zonneliedvzw.be/wat-bieden-we/ondersteuning/

Langdurige woonondersteuning
Wij bieden:
 Voltijdse woonondersteuning (ondersteuning tijdens avond, nacht en ochtend)
en dagondersteuning (ondersteuning tijdens voor- en namiddag).
 Mogelijkheid begeleiding 7 dagen op 7 begeleidingen en dit 24 u op 24 u.
 Permanentie: onze begeleiding wordt ondersteund door een 24-uur
permanentie die hen steeds kan bijstaan met advies.
 Ondersteuning door multidisciplinair team. We bieden ondersteuning daar
waar nodig bij verzorging, gezondheid en psychisch welbevinden,
hulpmiddelen, dagactiviteiten, sociaal netwerk, zelfredzaamheid, zingeving,
wonen en leven
 Collectief aanbod
 In residentiële setting met aangepaste infrastructuur
 De eenpersoonskamer kan je inrichten naar eigen voorkeur. De kamer en
gemeenschappelijke leefruimtes worden wekelijks door onze medewerkers
onderhouden.
 Aangepaste gemeenschappelijke of individuele badkamers (naar gelang
kamertype).
Zonnelied biedt dialoog gestuurde ondersteuning op maat, waarbij er rekening wordt
gehouden met ieders verlangens en noden. Iedereen wordt gestimuleerd om actief
deel te nemen aan de dagdagelijkse werking: koken, winkelen, kamer poetsen, was,
onderhoud tuin. Voor elke bewoner wordt een individueel traject uitgestippeld.
Op weekdagen worden verschillende dagondersteuningsactiviteiten aangeboden
zoals klei, schilderen, crea, beweging, uitstappen, vorming, … Dit dagaanbod
volgens jouw persoonlijke interesses.

We hebben op dit moment een aanbod voor jou op volgende
locaties:
•

Brussel in de afdeling ’t Zinneke, te 1080 Brussel in de Opzichterstraat
225.
Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking en eventueel
bijkomende fysieke beperking.

•

Brussel in de afdeling Toen-dra, te 1080 Brussel in de Begijnenstraat 54
Voor wie? Personen met NAH (niet aangeboren hersenletsel of degeneratieve ziekte)

•

Roosdaal te 1761 Roosdaal, Kloosterstraat 7.
Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking

Indien je graag een bezoek brengt aan één van deze locaties of meer informatie
wenst, kan je contact nemen met onze zorgvertegenwoordiger Christophe Van
den Nest of de sociale dienst: 053 64 64 30

Kortdurende woonondersteuning
Kortverblijf Even is een autonoom initiatief van Zonnelied vzw.
Even heeft op 4 verschillende locaties gedurende het hele jaar een tijdelijke
verblijfsmogelijkheid voor 11 personen.
Tot wie richten wij ons?
Tot alle (thuiswonende) volwassen mannen en vrouwen met een beperking.
Wij richten ons in de eerste plaats tot inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de regio Halle-Vilvoorde.
Hoe kom je bij ons terecht?
Elke aanvraag kan telefonisch gebeuren.
Een beslissing van het Vlaams Agentschap voor ten laste neming van het verblijf is
noodzakelijk.
Heb je deze niet, dan helpen wij je op weg om de nodige stappen te zetten.
Indien U graag meer informatie wil, kan U contact nemen met onze
zorgvertegenwoordiger Christophe Van den Nest of de sociale dienst: 053 64 64 30
Wij bieden:
 Voltijdse of deeltijdse woonondersteuning (ondersteuning tijdens avond, nacht
en ochtend) en dagondersteuning (ondersteuning tijdens voor- en namiddag).
 Mogelijkheid begeleiding 7 dagen op 7 begeleidingen en dit 24 u op 24 u.
 Permanentie: onze begeleiding wordt ondersteund door een 24-uur
permanentie die hen steeds kan bijstaan met advies.
 We bieden ondersteuning daar waar nodig bij verzorging, gezondheid en
psychisch welbevinden, sociaal netwerk, wonen en leven
 Collectief aanbod
 In residentiële setting met aangepaste infrastructuur
 Afhankelijk van reservatie en beschikbaarheid kan je verblijven in een één- of
tweepersoonskamer. De kamer en gemeenschappelijke leefruimtes worden
wekelijks door onze medewerkers onderhouden.
 Aangepaste gemeenschappelijke of individuele badkamers (naar gelang
kamertype).
Iedereen wordt gestimuleerd om actief deel te nemen aan de dagdagelijkse werking:
koken, winkelen, kamer poetsen, was, onderhoud tuin.
Verblijf mogelijk te:
•
Hernestraat 8, 1570 Tollembeek
•
Opzichterstraat 225, 1080 Brussel
•
Dendermondestraat 64 A, 1785 Merchtem
•
Begijnenstraat 54, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Indien je graag een bezoek brengt aan één van deze locaties of meer informatie
wenst, kan je contact nemen met onze zorgvertegenwoordiger Christophe Van
den Nest of de sociale dienst: 053 64 64 30

Dagondersteuning
Wij bieden:
 Dagondersteuning : voor- en/of namiddag
 In residentiële setting
 Collectief aanbod
 Ondersteuning door multidisciplinair team: ons begeleidend team werkt samen
met een kinesist, ergotherapeut, logopedist en interne ondersteunende
diensten
Frequentie:
 Er wordt in overleg een aantal dagen dagondersteuning per jaar afgesproken
Vervoer:
We zoeken samen met de cliënt in functie van zijn/haar persoonlijke mogelijkheden
hoe gespecialiseerde en gewone vervoersmiddelen kunnen gebruikt worden.
Binnen de dagondersteuning wordt er gewerkt met een individueel programma
waarin de eigen verlangens, mogelijkheden en keuzes een cruciale rol spelen.
Binnen dit programma is er ruimte voor atelierwerking (klei, tekenen, schilderen,
werken met textiel, houtbewerking, media, sport en beweging, …), buitenhuis werk
en deelname aan socio-culturele buurtactiviteiten. Verder hebben we ook aandacht
voor meer therapiegerichte activiteiten zoals geheugentraining, taalprogramma’s,
cognitieve therapie, …

We hebben op dit moment een aanbod voor jou op volgende locaties:
•

Brussel in de afdeling Kadans, te 1080 Brussel in de Begijnenstraat 54.
Voor wie? Personen met NAH (niet aangeboren hersenletsel of degeneratieve ziekte)

•

Brussel in de afdeling Dora (Pioen), te 1080 Brussel in de Begijnenstraat 54.
Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking en of meervoudige
beperking.

•

Roosdaal in de afdeling De wegwijzer, te 1761 Roosdaal, Kloosterstraat 7.
Voor wie? Personen met ernstige psychische en/of gedragsmoeilijkheden

•

Tollembeek in de afdeling De Oude Pastorij, te 1570 Tollembeek, Hernestraat
8&15
Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking.

•

Eizeringen in de afdeling ’t Eizerenhof te 1750 Eizeringen, Carnaalstraat 50
Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende
meervoudige beperking.

Indien je graag een bezoek brengt aan onze centra of meer informatie, kan je
contact nemen met onze zorgvertegenwoordiger Christophe Van den Nest of
sociale dienst: 053 64 64 30

TRION
Wat bieden wij aan?
TRION biedt individuele psychosociale ondersteuning aan de cliënt of zijn / haar
netwerk.
Waarvoor staat TRION?
‘TRI’ staat voor de drie betrokkenen binnen een ondersteuning. De cliënt, het
netwerk en de begeleider stippelen samen een traject uit.
‘ION’ is de afkorting van ‘individuele ondersteuning’ en staat voor de kerntaak van de
dienst.
Wat houdt dit concreet in?
• Individuele psychosociale begeleiding of één-op-één begeleiding die tot doel
heeft de gebruiker en de context te ondersteunen.
• Individuele ondersteuning in het dagelijkse leven.
• Dagactiviteiten ten huize van de cliënt.
Voor meer informatie kan je contact nemen met onze zorgvertegenwoordiger
Christophe Van den Nest: 053 64 64 30 of met Lander De Wit: 0499/75 06 11

WERKBURO (BEGELEID WERKEN)
Begeleid Werken is:
• Werk op maat: rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van
elke cliënt zoeken we een werkplek waar de cliënt op vrijwillige basis kan
werken.
• Inclusief: de cliënt werkt op de reguliere arbeidsmarkt.
• Trajectmatig: De individuele taken worden stap voor stap aangeleerd door een
jobcoach die ook nadien blijvende opvolging en ondersteuning biedt.
Wie kan Begeleid Werken doen?
Onze cliënten zijn personen met een (arbeids-)handicap. Het gaat over personen met
een vermoeden van beperking (RTH), personen met een beperking van
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke aard, eventueel met bijkomende psychische
beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of personen met een
autismespectrumstoornis.
Waar kan je Begeleid Werken doen?
Overal, ook daar waar je het niet direct verwacht, kan Begeleid Werken een
meerwaarde zijn. Je kan gedurende één of meerder dagen per week aan de slag. De
begeleide werker ontvangt hierbij geen loon.

Voor meer informatie kan je contact nemen met de dienst het Werkburo: 02/582 83 49

