
WONEN & LEVEN
In het 

‘OUD GEMEENTEHUIS 
TOLLEMBEEK’

Investeer in onroerend goed

Een investeringsproject van Inclusie Invest 
in samenwerking met Zonnelied vzw

Totale kostprijs van de verbouwingen: 
€ 600.000

Ingebruikname gebouw : juli 2018

Investeer in onroerend 
goed !!

Vandaag staan meer dan 5.000 personen 
met een beperking op een wachtlijst voor 
een aangepaste woning …
De woningnood is groot, té groot voor  
de staatskas die al onder druk staat.  
Investeringssubsidies voor deze huisves-
tingsprojecten worden gespreid in de tijd. 
De wachtlijsten zwellen jaar na jaar aan.

MAAR ‘in of op een wachtlijst’ kan men 
niet leven en/of verzorgd worden…

VANDAAR dat wij op zoek gingen naar 
andere financieringsmogelijkheden om 
vlugger tot woon -  realisaties over te gaan.

Een begeleidende partner vonden wij in  
INCLUSIE INVEST, een coöperatieve  
vennootschap die aangepaste woonvormen 
bouwt.

Wij zoeken daartoe financiering bij de 
overheid, bij de zorgsector zelf, maar ook 
bij bedrijven en bij mensen zoals u.

Ons aanbod : 
1,5 % rendement  
+ 100 % goed gevoel

Investeer – samen met de overheid en de 
zorg-sector – in de samenleving van morgen 
en teken in op een aandeel van € 2.000. 

UW AANDEEL TELT  !!!

WIE is Zonnelied vzw ?

Zonnelied vzw biedt ondersteuning aan  
volwassen mannen en vrouwen  met een  
(verstandelijke) beperking. In geval van  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp komen  
personen met een vermoeden van beperking 
ook in aanmerking. Daarenboven biedt  
Zonnelied ondersteuning aan personen met  
acute, langdurige, en complexe zorgvragen, 
zoals:

•  Volwassenen met bijkomende ernstige 
  psychische en/of gedragsmoeilijkheden
•  Volwassenen met ernstige meervoudige 
  beperkingen
•  Volwassenen met niet aangeboren 
  hersenletsel (NAH) en/of een degeneratieve 
  ziekte
•  Volwassenen met (bijkomende) 
  ontwikkelingsstoornissen, sensoriële 
  of fysieke beperkingen

Zonnelied vzw richt zich tot meerderjarigen 
vanaf 21 jaar, uitzonderlijk tot jongvolwassenen 
vanaf 16 jaar.

Zonnelied vzw biedt volgende vormen van 
dienstverlening (erkend door en met 
financiering van de overheid) aan:

•  Voltijdse en deeltijdse woonondersteuning
•  Voltijdse en deeltijdse dagondersteuning
•  Individuele ondersteuning aan de cliënt 
  of zijn /haar netwerk (thuis/ambulant/
  mobiel)



 

‘OUD GEMEENTEHUIS TOLLEMBEEK’

Een nieuw uniek ZONNELIED 
project in de streek

Zonnelied vzw plant de verbouwing van het  
oude gemeentehuis Tollembeek tot een  
aangepaste woongelegenheid voor personen  
met een verstandelijke beperking.

Hiermee wil Zonnelied vzw cliënten meer  
kansen geven om autonoom te leven. Met de  
ondersteuning van Zonnelied’s woonbegeleiding 
uit de aanpalende werking van de ‘Oude Pastorij”, 
kunnen ze elk hun eigen leven verder opbouwen, 
ingebed in het sociale weefsel van het dorp. 

Dit initiatief wordt gesteund door het 
Gemeentebestuur van Galmaarden.

Dit project omvat studio’s voor zelfstandig 
wonen :

• 8 studio’s met het nodige comfort: eigen 
  woonkamer, slaapgedeelte en badkamer
• met gemeenschappelijke ruimtes: hall, zit- 
  en eetruimte met keuken, berging
• aangepast aan eventuele lichamelijke 
  beperkingen (brede deuren, extra 
  lichtpunten,…) 
• met op het gelijkvloers een polyvalente 
  ruimte die zich leent tot het organiseren van 
  activiteiten voor en met de bewoners of om 
  vergaderingen van verenigingen uit de buurt 
  een plek te geven
• met begeleiding vanuit het Zonnelied-
  project ‘De Oude Pastorij’ vlakbij µ
• met een ideale ligging: dorpskern en sociale  
  voorzieningen in de buurt.

Zonnelied vzw is op zoek naar:

• geëngageerde beleggers voor een specifieke  
  en ethische investering

• mensen die geloven in sociaal welzijn en hiervoor  
  de spaarcenten ter beschikking hebben

• personen die wensen te beleggen in het  
  Zonnelied woonproject ‘Oud Gemeentehuis  
  Tollembeek’ 

Wenst u meer informatie ?

Neem gerust contact op met

Bert Van der Stockt (financieel directeur) 
Christophe Van den Nest (Zorgvertegenwoordiger)
Stefaan Carlier (gebouwbeheer)

Via :

A 053 64 64 30

m info@zonnelied.be
www.zonneliedvzw.be 

UW AANDEEL TELT  !!!

Om het ambitieuze project ‘Oud Gemeentehuis 
Tollembeek’ te financieren werkt Zonnelied vzw 
samen met Inclusie Invest, een coöperatieve 
vennootschap. Deze bouwt aangepaste woonvormen 
en biedt hiervoor aandelen aan ter waarde van € 2000.

Als u in ons bouwproject investeert, wordt u mede-
eigenaar van de coöperatie Inclusie Invest en geniet 
u van een rendement van ongeveer 1,5% op uw 
investering.

• 1 aandeel kost € 2.000
• Bepaal hoeveel aandelen u wenst
• Vul online een intekenformulier in
• Regel de betaling
• Ontvang uw aandeelhoudersbewijs
• Geniet van 100% goed gevoel

Ontdek nog meer voordelen, fiscale en andere,  
op www.inclusieinvest.be.

Uw geld krijgt een veilige plek, vergelijkbaar met 
een spaarboekje, maar daarnaast vooral een 
hartverwarmende plek want dankzij uw investering 
kunt u bijdragen tot de oplossing van een 
maatschappelijk probleem. U helpt mensen met 
een beperking aan een betaalbare woning midden 
het centrum van een lokale gemeenschap. 

Een perfect patroon voor INTEGRATIE.  


