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Havenzate vzw biedt ‘wonen’ met professionele – pedagogische begeleiding aan personen met een
mentale handicap, die om deze vorm van ondersteuning verzoeken, om richting en inhoud te geven
aan hun leven.
De doelgroep zijn de volwassen personen met een handicap, zowel ernstig, matig als licht, die een
erkenningnummer hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Havenzate vzw biedt verschillende woonvormen aan met individuele en groepsbegeleiding
De verschillende woonvormen zijn deze:
- het tehuis voor werkenden bezit een erkenning voor 20 personen. Het tehuis richt zich naar de
groep personen met handicap die een tewerkstelling extern aankunnen en gemotiveerd voor
wonen onder begeleiding kiezen
-

het beschermd wonen, met een erkenning voor 9 personen, richt zich tevens naar de
doelgroep personen met handicap die een tewerkstelling extern aankunnen, doch die kiezen
voor een zelfstandiger wonen met beperkter begeleiding.

-

het tehuis niet werkenden heeft een erkenning voor 23 personen. Het tehuis richt zich naar de
groep personen met handicap, die een tewerkstelling of dagactiviteit in het tehuis ontvangen.

-

logeerfunctie: mogelijkheid om beperkt ( 30 dagen per jaar
woonvoorziening.

) gebruik te maken van de

Project atelierkeuken
Doel is het inrichten van een bak en kookatelier voor de bewoners van het tehuis. Hiertoe dient de
bestaande grootkeuken omgevormd te worden.
Bedoeling is dat bewoners producten klaarmaken voor de medebewoners van het tehuis.
Door het betrekken van bewoners bij het klaarmaken van voeding, willen we het belang hiervan
aantonen. Via voorbereiding ( aangepast kookboek), tot verwerking van de voeding naar een
afgewerkt product, dat nadien kan verbruikt worden. Ook willen we de betrokkenheid van de
gehandicapten stimuleren bij het gebeuren in en rond het tehuis, alsook het aspect gezonde voeding in
het voedingsproces op die wijze duidelijk maken.Het is niet de bedoeling om deze producten te
verkopen.
Voor het omvormen en inrichten van het bak en kookatelier moeten er volgende werken gebeuren:
- uitbreken van de bestaande grootkeuken
- het aanpassen van alle nutsleidingen in de keuken ( gas, water, elektriciteit). Hierbij moet
rekening gehouden worden met alle te treffen veiligheidsvoorschriften.
Die project zal door UFB gesteund worden. UFB zal de keuken meubilair aankopen.

