
Je zoekt ondersteuning? 

Bij ons kan je terecht ! 

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. 

 

Dagondersteuning Zonnelied vzw te Roosdaal  
 
heeft vandaag een aanbod dagondersteuning in de afdeling  
De Wegwijzer 
 
 

Wie kan bij ons terecht:  
 Volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of 

gedragsmoeilijkheden 
 
Wij bieden: 

 Dagondersteuning : voor- en/of namiddag 
 In residentiële setting 
 Collectief aanbod 
 Ondersteuning door multidisciplinair team 

 
Frequentie :  

 Er wordt in overleg een aantal dagen dagondersteuning per jaar afgesproken 
 
Waar : 

 dagcentrum  ‘De Wegwijzer ‘ bevindt zich op onze campus in de landelijke gemeente 
Roosdaal.  
Adres : De Wegwijzer Zonnelied vzw , Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal.  

 
 
Binnen de dagondersteuning wordt er gewerkt met een individueel programma waarin de 
eigen verlangens, mogelijkheden en keuzes een cruciale rol spelen.  
Door een intense samenwerking tussen de verschillende werkingen, zorgen we voor een 
gestructureerde en veilige omgeving. De Wegwijzer en ons gedifferentieerd 
dagactiviteitencentrum De Boomgaard zorgt voor aangepaste begeleiding en activiteiten 
(bakkerij, mediatheek, muziek, sport en beweging). We willen het netwerk van de cliënt 
versterken en de ruimte bieden om op hun eigen wijze samen zorg te dragen.  
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.  
 
Het begeleidend team  bestaat uit creatief therapeuten, ergotherapeuten, agogen en werkt 
samen met kinesist, artsen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen  en interne 
ondersteunende diensten.  
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Er wordt geen gezamenlijk vervoer georganiseerd. De cliënten staan zelf in voor het 
vervoer van en naar het dagcentrum. We zoeken samen met de cliënt in functie van zijn/haar 
persoonlijke mogelijkheden hoe gespecialiseerde en gewone vervoersmiddelen kunnen 
gebruikt worden. 
 
Indien U graag een bezoek brengt aan De Wegwijzer of meer informatie, kan U contact 
nemen met onze zorgvertegenwoordiger Christophe Van den Nest of sociale dienst: 
053 64 64 30 


