
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. 

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

 
 

Langdurige woonondersteuning 
Zonnelied vzw te Brussel  

heeft vandaag een aanbod langdurige woonondersteuning in de afdeling Toen-dra.  

 

 

  

mailto:sociale.dienst@zonnelied.be


Voor wie ?  

 voor personen met NAH (niet aangeboren hersenletsel of degeneratieve 
ziekte)  

 

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. 
 In residentiële setting met aangepaste infrastructuur 
 Collectief aanbod 
 Ondersteuning door multidisciplinair team. We bieden ondersteuning bij 

verzorging, gezondheid en psychisch welbevinden, hulpmiddelen, 
dagactiviteiten, sociaal netwerk, zelfredzaamheid, zingeving, wonen en leven.  

 Goed onderhouden infrastructuur. 
 Permanentie: onze begeleiding wordt ondersteund door een 24-uur 

permanentie die hen steeds kan bijstaan met advies.  
 De eenpersoonskamer (studio) die we aanbieden bevindt zich in een recente 

bouw en kan U inrichten naar eigen voorkeur. De kamer wordt wekelijks door 
onze medewerkers onderhouden.  

 Aangepaste persoonlijke badkamers. 

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 volgende activiteiten aangeboden: creatieve therapie, logo, 
kiné koken,  wandelen, uitstappen, vorming, vakanties, …Daarnaast krijgen de 
bewoners ook dag ondersteuning binnen het dag- en activiteitencentrum Kadans op 
dezelfde campus.    

Waar ? 

 Woonondersteuning Toen-dra Begijnenstraat 54 1080 Brussel. 

Indien U graag een bezoek brengt aan Toen-dra  of meer informatie, kan U 
contact nemen met onze zorgvertegenwoordiger Christophe Van den Nest of 
de sociale dienst: 053 64 64 30 

 

 

 


