ZONNELIED
Kloosterstraat 7
1761 Borchtlombeek
Tel: 053/64.64.30
Contact: Erik Duwé (Diensthoofd)

Missie van onze voorziening
Zorg op maat bieden voor volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke handicap in
gedecentraliseerde woningen.
Wij bieden een tehuis voor niet werkenden, dagcentrum, kort verblijf en begeleid werken in principe
voor de regio Noord en West Vlaams-Brabant. Dagcentrum Brussel richt zich op de regio Brussel.
Doelgroepen van onze voorziening
Zonnelied wil opvang bieden voor bijzondere doelgroepen:
• Personen met bijkomende gedragsmoeilijkheden.
• Personen met meervoudige zorg.
• Personen met niet aangeboren hersenletsel.
Voornaamste activiteiten van de verschillende vestigingen binnen onze voorziening
Vestiging Roosdaal

Vestiging Brussel

Vestiging Opwijk -Merchtem

Vestiging Eizeringen – Gooik

Vestiging Tollembeek
Vestiging Dilbeek

Ambulant

•
•

Wonen:
Meervoudige zorg: 6 personen en 3 plaatsen
dagcentrum.
• Dubbele diagnostiek: 38 personen in 3
groepen.
Niet gespecialiseerde zorg: 24 personen: in 2 huizen
van 8 en de formule kamerwonen: 8 personen.
Wonen: 16 personen in 3 appartementen
• Kortverblijf: 6 personen
Dagcentrum niet aangeboren hersenletsel (NAH): 6
personen.
Wonen: 12 personen (3 huizen)
Werken: ter plaatse 4 personen en 8 personen
Eizeringen.
- Eizeringen
Werken: 50 personen.
Dagcentrum.
- Klooster Eizeringen
Wonen: 14 personen
- Gooik
Wonen: 12 personen
Wonen: 13 personen.
Dagcentrum: 10 personen
Wonen: Tijdelijk verblijf voor 22 personen met
meervoudige handicap of met NAH en 10 personen
tijdelijk verblijf voor nieuwbouw Merchtem (2010).
Kortverblijf : 3 personen
Begeleid werken: 5 plaatsen.

UFB voorgelegde project voor onze vestiging te Opwijk.
8 personen van onze vestiging Opwijk werken in de ateliers te Eizeringen. Elke dag moeten deze
personen zich verplaatsen van Opwijk naar Eizeringen. Een busje maakt het voor deze bewoners
mogelijk zich makkelijker te verplaatsen naar hun werkplaats. Voor deze bewoners is het belangrijk
dat zij zich een zo realistisch beeld vormen over het dagelijkse leven. Een busje is een essentieel
onderdeel in deze werking en in het welzijn van onze bewoners. We hopen zo hun beeld over het
dagelijkse leven te verscherpen door hun wonen en werken te scheiden.
Daar onze werkingskosten slechts gedeeltelijk gesubsidieerd zijn, beschikken wij niet over voldoende
financiële middelen om alle aankopen en projecten te realiseren.
United Fund zal ons helpen dit busje te kunnen aankopen.

