FENIKS
Bevrijdingslaan 44
8580 Avelgem
www.vzwfeniks.be
Tel: 056/64.60.6
Contact: Johan Timperman

Feniks wil zich, als autonome en pluralistische organisatie, inzetten voor het optimaliseren van de
levenskwaliteit van gehandicapte volwassenen en hun familie in de regio Zuidwest - Vlaanderen
en Zuidoost – Vlaanderen.
Feniks organiseert daartoe verschillende woonvormen:
- wonen in groep met permanente begeleiding – de woning in Avelgem biedt plaats aan 23
personen georganiseerd in 4 subwoningen. Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer met
sanitair. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke eetkamers en alle noodzakelijke
voorzieningen. Er is één dubbele woning in centrum van Avelgem voor 10 cliënten waar er
eveneens permanente begeleiding is.
- voor personen die meer zelfstandigheid aankunnen beschikt Feniks over enkele woningen in
Avelgem, Harelbeke, Spiere-Helkijn, en Zwevegem, waarbij het mogelijk is samen te wonen
met 2 à 4. Begeleiding wordt voorzien naargelang de noodzaak.
De begeleiding omvat woonondersteuning (onderhoud woning, koken, boodschappen doen, …) en
ambulante begeleiding ( begeleiding die enkele keren per week langs komt voor aankopen kledij,
naar de dokter gaan, geldbeheer, …).
Feniks zorgt voor een ruim aanbod van werkactiviteiten of dagbesteding, waarbij samenwerking met
het reguliere circuit centraal staat:
- er is een bioboerderij waar diverse activiteiten plaatsvinden zoals ecologische groenteteelt,
brood bakken, composteren, ….
- het atelier zorgt voor arbeid op maat met de ateliers papier ( boekbinden, papierscheppen),
ateliers met technisch werk ( assemblages in opdracht van diverse bedrijven uit de regio) en
het dienstverleningsatelier ( pictoborden – en agenda’s maken, handzeep maken, …)
- het houtatelier ism kringloopwinkel Zwevegem met oa. herstellen van stoelen, restaureren van
kasten en kaders maken
- de kunstwerkplaats ‘ de ZANDBERG’ in Harelbeke waar personen met en zonder handicap
samen werken in de ateliers grafiek, klei, textiel en deelnemen aan tentoonstellingen.
- begeleid werken ism bedrijven uit de regio, waarbij cliënten in bedrijven zelf gaan werken
Feniks zorgt voor een ruim aanbod aan vormingsactiviteiten voor de cliënten ( cursussen, sport,
belevingsgerichte activiteiten).
Er is gespecialiseerde begeleiding voor personen met autisme, senioren met een beperking,
personen met psychische problemen en visuele problematieken.
Het UFB zal de instelling helpen door de aankoop en installatie van een huislift om de
kunstwerkplaats DE ZANDBERG te Harelbeke toegankelijk te maken.
Momenteel gaan 35 cliënten naar de kunstwerkplaats, waarbij de ateliers zich én op het gelijkvloers
bevinden én op het eerste verdiep. Een aantal personen kunnen wij momenteel niet laten deelnemen
aan de activiteiten vermits zij niet naar de ateliers op het eerste verdiep kunnen die enkel toegankelijk
zijn via een trap.
Op termijn willen wij de kunstwerkplaats uitbouwen als buurtontmoetingsplaats.

