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Missie & doelgroep
Al bijna 25 jaar zorgen wij er als vzw voor, dat mensen met een zware lichamelijke beperking ondanks
alles hun leven kunnen invullen zoals zij dat willen. Voor onze cliënten betekent dat zelfstandig en
individueel wonen en leven, samen met hun gezin. Wij zorgen voor de nodige ondersteuning en
begeleiding, en voorkomen zo dat deze mensen tegen hun zin naar een nursing home (of
voorziening) moeten. Het gaat om mensen zoals u en ik, die door omstandigheden (ongeval, beroerte,
zuurstoftekort bij de geboorte, ...) ernstige fysieke beperkingen opliepen. Op dit moment ondersteunt
onze vereniging dagelijks zo’n 180 personen (vanaf 18 jaar) met een ernstige fysieke beperking.
Daarvoor stellen we zo’n 300 mensen te werk.
Voornaamste activiteit
Onze hoofdactiviteit is het uitbouwen & beheren van ‘Diensten voor zelfstandig wonen’ in heel
Vlaanderen. Momenteel hebben we tien zo’n diensten. Mensen die ondersteund worden door één van
deze diensten beschikken over een woning, die volledig is aangepast aan hun noden. Dit vergroot hun
zelfstandigheid. Al onze aangepaste huizen en appartementen liggen bovendien in een cluster van
twaalf tot vijftien woningen verspreid in een gewone woonwijk. In de wijk ligt ook telkens eens centrum
van onze vzw. In dit centrum zijn permanent assistenten ter beschikking. Alle woningen liggen op
maximum vijfhonderd meter afstand van het centrum. De cliënten kunnen op elk moment, dag en
nacht, een assistent oproepen wanneer zij hulp nodig hebben. Ze maken daarvoor gebruik van een
draagbaar oproepsysteem. De hulp varieert van het assisteren bij het eten tot persoonlijke verzorging
en toiletbezoek.
Project: aankoop busje personenvervoer diensten Kortrijk & Menen
Wij willen mensen met een zware fysieke beperking de kans geven om hun leven zo zelfstandig
mogelijk te leiden. Jammer genoeg ontvangen wij enkel subsidies voor assistentie IN de woning, niet
voor mobiliteit. Nochtans is dit laatste zeer belangrijk in het leven van mensen met een beperking. Het
laat hen immers toe deel te nemen aan de maatschappij. Plus heel specifiek voor onze vzw (waar de
inspraak van het cliënteel heel groot is) kunnen zij zo deelnemen aan vergaderingen (Raad van
Bestuur, gebruikersraad, …).
Uit een tevredenheidsonderzoek van 2008 is gebleken dat een gebrek aan vervoer probleem nummer
één is bij ons cliënteel: openbaar vervoer is voor hen geen optie, aangepast vervoer te duur. Daardoor
voelen zij zich vaak ‘opgesloten’ in hun huis. Door zelf een goedkoper alternatief (eigen busjes,
bestuurd door vrijwilligers) aan te bieden, kunnen wij als vzw dit probleem nu alvast in twee regio’s
(waaronder de regio Kortrijk-Menen) laten afnemen. Helaas is ons busje in Kortrijk-Menen aan
vervanging toe.

