Brussel

ZO 17 MAART 2019
www.dagvandezorg.be
Benieuwd naar de activiteiten in jouw buurt?
vzw De Lork / Vulpia - Clos Bizet / Zonnelied vzw - ‘t Zinneke
en De Stroom / Senior Living Group - Residentie Bellevue

Ontm

Wil je

Welkom in het buurthuis van vzw De Lork

In De Lork begeleiden we mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd.
Vanuit hun dromen en talenten, creëren we samen een warme thuis en een boeiende
werkplek, een mensenleven lang. Dit doen we op een bezielde manier en met de volle
goesting.
Op het vlak van wonen bieden we verschillende mogelijkheden aan: wonen in een
groepsappartement of in een groepswoning, in een appartement met twee of alleen.
Afhankelijk van wat nodig is zijn begeleiders beschikbaar van enkele uren per week tot
24u per dag, om mensen bij te staan bij alle aspecten van het dagelijks leven.
We hebben daarnaast een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor onze cliënten.
In het kader van de Dag van de Zorg openen we de deuren van ons gerenoveerde
activiteitencentrum, vlakbij het Anneessensplein, dat we hebben omgetoverd tot
buurthuis.

Dagcentrum nieuw en anders

We willen ingaan op de vraag van de deelnemers om meer te kunnen doen met hun
dromen, talenten en interesses. We willen de deuren van De Lork verder open zetten.
Tenslotte zijn we gevestigd in het hart van onze bruisende hoofdstad. Daarom willen
we dan ook een andere bril opzetten:

De Lork meer in Brussel

Veel van onze cliënten zetten zich in als vrijwilliger in Brussel. Ze gaan wekelijks aan
de slag gaan bij de brandweer, in de Ancienne Belgique, in het kinderdagverblijf
Kiekeboe, op het kabinet van de minister van welzijn en op nog veel andere plaatsen.

• Relaxatie is belangrijk: snoezelen, handmassage, klankschalen, beeldende therapie, …
het krijgt er allemaal een plaats!
• Vrijblijvende activiteiten waaraan je mág maar niet móet deelnemen. Dit kan een
zijn, een dansnamiddag, een film, een kwis,… waar zowel de deelnemers
Hebzangmoment
je
van het activiteitencentrum als mensen van de buurt aan kunnen deelnemen.
• Uitstappen en vakanties: wandelen, marktbezoek, sport- en bewegingsactiviteiten,
avond- en weekendactiviteiten, … veel is mogelijk.

Het opnemen van een rol in de samenleving, de zinvolle taak en de ontmoeting met
nieuwe mensen vergroot de voldoening en het zelfvertrouwen. In deze werking zullen
we volop verder investeren de komende jaren.

Bruxelle

Brussel meer in De Lork!

We vervangen ons klassiek activiteitencentrum
door het nieuwe buurthuis, dat het
Ontmo
voorbije jaar volledig werd gerenoveerd. Hierdoor willen we de grote diversiteit aan
mensen in Brussel ook bij ons binnenbrengen. Ontmoeten zal er centraal staan en iedereen zal hier welkom zijn! Ons nieuwe aanbod zullen we voor een deel ook openstellen voor buurtbewoners. Ze zullen kunnen deelnemen aan workshops en uitstappen.
Vrijwilligers kunnen bij deze werking ook een grote rol spelen.

Een vernieuwd aanbod

Wil je je

In het nieuwe buurthuis zullen mensen de kans krijgen om nieuwe dingen uit te
proberen, zich te ontplooien, of om gewoon te doen wat ze graag doen en zich hierin
verder te ontwikkelen.
• In het bak-, brico-, ambachtelijk en semi-atelier maken we kwaliteitsvolle producten
die we willen verkopen.
• De Groei- en Bloeiacademie biedt de kans om bij te leren en je te ontwikkelen. Voor
leervragen van mensen zullen we samenwerken met vormingsorganisaties binnen en
buiten Brussel. Ook de kennis, ervaring of expertise van onze deelnemers, medewerkers, buren en vrijwilligers zullen we benutten om leersituaties op te zetten.
• Tijdens workshops krijgen mensen met een gedeelde interesse of leervraag vorming
van een deskundige met specifieke kennis en vaardigheden terzake.

Tess (21): “Nu kan ik eindelijk anderen helpen.”

Kom dus kennismaken en proeven van al wat er mogelijk is ! We kijken er naar uit om u
te verwelkomen !

We voorzien:

- een rondleiding
-Samen
informatiestanden
- workshops
- kinderanimatie
- een hapje en een drankje

De Lork vzw

Bruxelle

Artesiëstraat 15 - 1000 Brussel
02 534 50 51 - 0495 51 14 84
info@vzwdelork.org
- www.vzwdelork.org
Ontmo

Heb je

Wil je je
Samen

5 februari is de wetgeving rond plasmadonaties gewijzigd. Vanaf nu moeten donoren niet langer eerst bloed doneren voor ze plasma mogen geven. En dat is goed
nieuws, zowel voor het Rode Kruis, dat instaat voor de inzameling van bloed, plasma
en bloedplaatjes, als voor donoren die tot voor kort niet in aanmerking kwamen om
te doneren. Zoals de 21-jarige Tess Bordeaud’huy, een studente vroedkunde die door
haar studie maar al te goed beseft hoe belangrijk bloed en plasma zijn.
“Mijn moeder geeft al jaren bloed, maar in mijn bloed waren mijn hemoglobinewaarden (de rode bloedkleurstof) telkens te laag, waardoor ik nog nooit bloed heb mogen
geven. Dat komt meer voor in onze familie. Ik ben daarom heel blij dat ik nu door de
verandering in de wet wél in aanmerking kom om donor te zijn. Bij een plasmadonatie krijg je immers alle bloedcellen terug, en verlies je dus geen hemoglobine – en
geen ijzer.”
Geef bloed of plasma in aanloop naar Dag van de Zorg
Wil jij ook graag iets goed doen voor iemand anders?
Het donorcentrum van Brussel (Cellebroersstraat 16b) is op zaterdag 16 maart 2019 open van 9u tot 15u!
Die dag kan je bloed of plasma geven. Je bent van harte welkom!
Op voorhand een bed boeken kan via www.rodekruis.be/donorcentrum.
Niet zeker of je mag doneren? Doe de test op www.rodekruis.be/donorzelftest.

‘ Het Brein’

Het woonzorgcentrum Clos Bizet is dicht gelegen bij de Muzikantenwijk en het Bizetplein. Het is een
eerbetoon aan de componist Georges Bizet.
Ons woonzorgcentrum werd gebouwd op de fundamenten van het voormalige bedrijf “ BROSSEL “.
We beschikken over 120 luxueuze residentenkamers en 13 assistentenwoningen. In ons woonzorgcentrum hebben we zeer bewust gekozen om onze gesloten afdeling op het gelijkvloers onder te
brengen. Hierdoor behouden onze bewoners een zekere vrijheid binnen hun beslotenheid. Onze residenten kunnen de hele dag vrij rondwandelen in de tuin, waar zij kunnen genieten van een gezonde
portie buitenlucht.
Met de aanwezigheid van het bushokje ‘ de geheugenweg’, willen we ervoor zorgen dat de bewoner
steeds een herkenningspunt heeft. Dit is zeer belangrijk voor mensen met dementie. Bejaarden met
dementie in een WZC gaan soms weg zonder te weten waarheen : terug naar hun oude thuis, zoekende naar het verleden. Vaak tref je ze dan wachtend bij het bushokje ‘ de geheugenweg’. Dit zorgt
ervoor dat zij steeds hun weg kunnen terugvinden.

‘Le cerveaux’

La maison de repos Clos Bizet est située près du quartier des Musiciens et la Place Bizet. On y fait honneur au compositeur Georges Bizet.
Notre maison de repos a été construite sur les fondations de l’ancienne société “ BROSSEL “.
Nous disposons de 120 chambres tout confort en maison de repos et 13 résidences service. La section
protégée, nous avons choisi de l’installer au rez-de-chaussée, afin de laisser une certaine liberté aux
résidents à l’intérieur de leur monde. Nos résidents ont ainsi accès au jardin agréable et tranquille et ils
peuvent y profiter à tout moment de la journée de l’air frais.
L’abri bus ‘ la mémoire en voyage’ a reçu une place dans notre jardin, pour donner un point de repère
aux résidents qui ont perdu leur chemin. Ceci est vraiment important pour les résidents souffrants de
la démence. Il leur arrive de quitter la maison sans savoir où aller. Souvent ils sont à la recherche de
leur passé, de leur maison de jadis. Souvent nous les retrouvons alors attendant dans l’abri ‘la mémoire
en voyage’. Cet abri leur permet de retrouver le chemin.

WZC Clos Bizet – ‘ons huis, uw thuis’
MR Clos Bizet – ‘notre maison, votre chez' vous’

WZC Clos-Bizet
Bergensesteenweg 901 - 909 - B-1070 Brussel
Geheugenweg/ La mémoire en voyage

INTENSIEVE WOONONDERSTEUNING
Wie kan bij ons terecht?
KORTDURENDE WOONONDERSTEUNING Volwassenen met een mentale beperking
DAGONDERSTEUNING
Zonnegloed vzw biedt:

Dagprogramma

Zorg op maat aan. Dit wil zeggen dat we rekening houden met ieders verlangens en noden. De begeleiding tracht de bewoners, samen met onze huisvrouw, maximaal te betrekken in de huishoudelijke
taken, rekening houdend met de mogelijkheden van iedere cliënt. We richten ons op het kwaliteitsvol
ondersteunen van de verschillende dimensies van het leven: emotioneel, sociaal, fysiek, materieel, …
Zelfontplooiing en zelfverwezenlijking staan in onze werking centraal. Overdag wordt dagbesteding aangeboden in huis en op verplaatsing. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
het verlangen van de cliënt. Wij willen onze cliënten in beweging houden, zowel mentaal (spreken,
luisteren, uitdagen, …) als fysiek (wandelen, zwemmen, sporten, …). Hiervoor werken we samen
met de collega’s in dagbesteding Dora. Wij trachten onze cliënten een plaats te geven in de maatschappij door deel te nemen aan allerhande activiteiten buitenshuis: cultuur, ontspanning, maar ook
dagdagelijkse boodschappen in lokale winkels. In onze tuin en op ons terras wordt er heel veel genoten van het samenzijn! We beschouwen dit als een groot pluspunt van het wonen in Brussel. Dankzij
de kleine woonunits (maximum zes bewoners per verdieping) is er plaats en ruimte zowel voor het
individu als voor het groepsleven. Dagelijks trachten we hier voor elke cliënt een gepast evenwicht
in te vinden. We willen het netwerk van de cliënt versterken en de ruimte bieden om op hun eigen
wijze samen zorg te dragen.

Tijdens deze brein-editie van De Dag van de Zorg kan je
kennismaken met onze voorzieningen te Molenbeek. Kom
gerust een kijkje nemen naar onze woon- en dagondersteuning, we geven je graag een rondleiding in ons huis!
Maak kennis met ’t Zinneke via de “brein-brekers”-route, een
interactieve wandeling doorheen onze site. Na afloop kan je
de dorst lessen in ons thée atlejée.
Programma:
- doorlopend kan je proeven van ons thée atlejée
- bezoek doorlopend ons huis via de “brein-brekers” route
Adres: Opzichterstraat 225 te 1080 Brussel
Bezoek ons tijdens de Dag van de Zorg van 13u-17u

’t Zinneke

Opzichtersstraat 225 - 1080 Brussel

Het begeleidend team werkt samen met interne ondersteunde diensten.

Dora

Begijnenstraat 54 - 1080 Brussel

De Stroom
Tijdens deze brein-editie van De Dag van de Zorg kan je kennismaken met onze voorzieningen te Molenbeek. Kom gerust een kijkje nemen naar onze woon- en dagondersteuning, we geven je graag een rondleiding in ons huis!
De Stroom neemt je mee in de wereld van de NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Tijdens het NAH-belevingsparcours
wordt je brein op de proef gesteld. In het open atelier “knappe koppen” tonen wij je graag hoe we onze talenten inzetten.
Programma:
- 14u: belevingservaring NAH
- doorlopend open atelier “knappe koppen”
Adres: Begijnenstraat 54 te 1080 Brussel
Bezoek ons tijdens de Dag van de Zorg van 13u-17u

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/

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).

Contact:
Beatrice Beyls – Sociale dienst
beatrice.beyls@zonnelied.be
053/64.64.45

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.

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

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

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:
• Opzichterstraat 225 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Voor wie? Personen met een verstandelijke beperking
• Begijnenstraat 54 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Voor wie? Personen met een niet aangeboren hersenletsel en personen met
een meervoudige beperking

• 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.
Duur:
1 plaats bepaalde verblijfsduur met budget
1 plaats onbepaalde verblijfsduur met budget
• Brussel in de afdeling Toen-dra, te 1080 Brussel in de Begijnenstraat 54
Voor wie? Personen met NAH
(niet aangeboren hersenletsel of degeneratieve ziekte)
Duur: 1 plaats bepaalde verblijfsduur met budget
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.

Davy Van Liedekerke – contactpersoon
kortdurende vragen
davy.vanliedekerke@zonnelied.be
02/452.31.07

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

Maatschappelijke zetel:
Kloosterstraat 7 - 1761 Roosdaal
053/64.64.30

Hier ben je welkom

op zondag 17 maart!

ACTIVITEITEN IN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Check de juiste openingsuren van de organisaties op www.dagvandezorg.be

vzw De Lork
Artesiëstraat 15, 1000 Brussel

Residentie Beaulieu
Schaarbeeklei 222, 1800 Vilvoorde

Zorg Leuven - WZC Ter Putkapelle
Bosstraat 13, 3012 Wilsele

Therapiedier vzw
Milisstichel 3, 3201 Langdorp

Vulpia - Clos Bizet
Bergensesteenweg 909, 1070 Anderlecht

Thuishulp vzw - Medishop Vilvoorde
Grote Markt 38, 1800 Vilvoorde

Zonnelied vzw - ‘t Zinneke
Opzichterstraat 225, 1080 Brussel

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
Afdeling Vilvoorde
Stationlei 74, 1800 Vilvoorde

Zorg Leuven
Dienstencentrum Ter Putkapelle
Bosstraat 13, 3012 Wilsele

Familiehulp
dagverzorging NOAH Lubbeek
Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek

Senior Living Group
WZC Wijgmaalbroek
Remy Alloingstraat 19, 3018 Wijgmaal

ADO Icarus Diest
Bergveld 7, 3290 Diest

Zonnelied vzw - De Stroom
Begijnenstraat 54, 1080 Brussel
Senior Living Group
Residentie Bellevue
Koningslaan 157, 1190 Vorst
ADO Icarus Halle
Wielewaallaan 1a/14, 1500 Halle

Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart
Veldkantstraat 30, 1850 Grimbergen
Goodlife Zaventem
Imbroekstraat 55, 1930 Zaventem
Medisch Centrum voor Huisartsen
Hardstraat 12, 1970 Wezembeek-Oppem

Solidariteit voor het Gezin
GAW Seniorcity Herent
Notelarenweg 43-45, 3020 Herent
Woonzorgcentrum Betlehem
Wilselsesteenweg 70, 3020 Herent
De Eglantier vzw
Coigesteenweg 19, 3061 Leefdaal

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
Afdeling Halle
Kanaalbrugstraat 5 B, 1500 Halle

De Wissel vzw - Rotonda
Tervuursevest 110, 3000 Leuven

Our Little Farm
Waardestraat 11, 1540 Herne

Thuishulp vzw - Medishop Leuven
Schipvaartstraat 18, 3000 Leuven

Universitair Psychiatrisch Centrum
KU Leuven
Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Vulpia - Blaret
Zoomlaan 1, 1640 Sint Genesius Rode

UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven

Vulpia - Tombeekheyde
Waversesteenweg 331, 3090 Overijse

Residentie IUVO vzw
Zoniënwoudlaan 7, 1652 Alsemberg

Health House vzw
Gaston Geenslaan 11 B4, 3001 Heverlee

De Wissel vzw - Centrum Molenmoes
Blauwmolenstraat 1a, 3111 Wezemaal

Vulpia - WZC Maria Assumpta
Henri Moeremanslaan 8, 1700 Dilbeek

VIGO Leuven
Interleuvenlaan 60, 3001 Heverlee

Astor vzw - Residentie Klapgat
Klapgat 5, 3150 Haacht

AZ Jan Portaels
Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde

wzc Annuntiaten Heverlee
Naamsesteenweg 353, 3001 Heverlee

Vulpia - Demerhof
Wissenstraat 20-22, 3200 Aarschot

Bijzondere Jeugdzorg
te bezoeken bij vzw Huize Sint-Vincentius
afdeling Anker
Sint Jansveld 17, 3290 Diest
Departement WVG / desocialekaart.be
te bezoeken bij vzw Huize Sint-Vincentius
afdeling Anker
Sint Jansveld 17, 3290 Diest
Senior Living Group
Seniorencampus Ezeldijk
Bogaardenstraat, 3290 Diest
CAW, Hestia & OverKop
Onze-Lieve-Vrouwbroedersstr 2A/2
Ooievaarstraat 30
3300 Tienen
Vulpia - Residentie Den Boomgaard
Stationsstraat 2A, 3380 Glabbeek
OCMW Tielt-Winge
Dagopvang CADO Zonnedries
Zonnedrieslaan 24, 3390 Tielt-Winge

Alle activiteiten van Dag van de Zorg vind je op www.dagvandezorg.be

