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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 Vlaams-Brabant 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/ 
 
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 is volgens jouw persoonlijke interesses. 
 
 
1. Nieuwbouw voor personen met een meervoudige beperking te Lennik. 

 
Eind 2020 openen we onze nieuwbouw in het landelijke Eizeringen (Lennik). 
Ben je op zoek naar wonen, activiteiten, individuele ondersteuning, je hebt een vraag? 
Onze zorgvertegenwoordiger helpt je graag verder.  
 
 

2. Wil je een beroep doen op langdurige en kortdurende woonondersteuning?  
 
Dit kan in Het oud Gemeentehuis te Tollembeek 
Rolstoeltoegangelijke aanleunwoning bij De Oude Pastorij voor personen met een beperking 
die zin hebben om zelfstandiger te wonen. 
 
Wie kan bij ons terecht?  
Personen met een beperking die geen begeleidingsintensiteit nodig hebben van 24/24. 
Overdag kan je beroep doen op je coach en telefonische permanentie.  

 
 
3. Vanaf februari  kan je met je NAH- vraag een beroep doen op langdurige en kortdurende 

woonondersteuning te Brussel in:  
 

Dit kan in huis Toendra te Sint-Jans-Molenbeek 
Woongroep Toen-Dra bevindt zich op onze campus in de stedelijke en bruisende 
stadsomgeving van Sint-Jans-Molenbeek. Onze opnameregio bestrijkt in hoofdzaak het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse rand. 
 
Wie kan bij ons terecht? 
Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en een degeneratieve ziekte. 
(automatische toekenningsgroep NAH) 
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4. Wil je een beroep doen op langdurige en kortdurende woonondersteuning?  
Dit kan te Merchtem, Brussel, Tollembeek in:  
 
Huis Orchidee 
Orchidee situeert zich dichtbij de dorpskern en de modern uitgewerkte zorgcampus van 
Merchtem. In Orchidee wordt langdurige en kortdurende woonondersteuning voorzien.  
 
‘t Zinneke 
’t Zinneke situeert zich in een nieuw appartementsgebouw (4 verdiepingen) in de stedelijke en 
bruisende stadsomgeving van Sint-Jans-Molenbeek.  
 
De Oude Pastorij 
De Oude Pastorij is gelegen in de dorpskern van het rustige en gastvrije Tollembeek. 
 
Wie kan bij ons terecht? 
Volwassenen met een (verstandelijke) beperking en eventueel bijkomende fysieke beperking. 

 
 
5. Op zoek naar een activiteit of activiteitencentrum ?  

 
Dit kan vanaf 15 februari 2020 te Eizeringen 
 
’t Eizerenhof is gelegen in de landelijke omgeving van Eizeringen, dichtbij het kruispunt Asse-
Edingen-Ninove-Brussel. 
 
De Oude Pastorij is gelegen in de dorpskern van het rustige en gastvrije Tollembeek. 
 
Roosdaal deze werking is gelegen op onze campus in de semi-landelijke omgeving van 
Roosdaal. 
 
Wie kan bij ons terecht? 
Volwassenen met een verstandelijke beperking en eventuele bijkomende fysische beperking. 
Volwassenen met bijkomende ontwikkelingsstoornissen en/of ernstige psychische en/of 
gedragsmoeilijkheden.   
 

 
6. Op zoek naar een activiteit met ondersteuning  te Brussel? 

 
Deze werking is gelegen op onze campus in de stedelijke en bruisende stadsomgeving van 
Sint-Jans-Molenbeek. 
 
Wie kan bij ons terecht? 
Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 
Volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Volwassenen met een meervoudige beperking (ernstig tot diep verstandelijke en/of motorische 
en sensorische beperking). 
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7. Vanaf heden kan je een beroep doen op individuele psychosociale ondersteuning aan de 

cliënt of zijn / haar netwerk binnen Vlaams-Brabant voor Brussel en  Halle Vilvoorde.  
Stel je vraag aan TRION! 
 
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 Nadine De Brouwer via 0492/73 56 59  
of nadine.debrouwer@zonnelied.be 

 
 

8. Vanaf heden kan je een beroep doen op WERKBURO (vroeger BEGELEID WERKEN) 
 
Werkburo? 
• 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 
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