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Hejmen betekent in het esperanto thuiskomen, dit is één van de basisgedachten van waaruit onze
vzw wil vertrekken.
Vzw Hejmen biedt woongelegenheid-een thuis aan voor 37 personen met een licht tot matig
mentale handicap. Aan de basis lag de vraag naar langdurige opvang van mensen die het
zelfstandig wonen niet aankunnen.
Naargelang hun wensen en mogelijkheden kunnen wij verschillende woonvormen aanbieden: van
kamerwonen naar studiowonen en beschermd wonen.
In de Halfmaarstraat te Leuven zijn er drie woonhuizen naast elkaar gebouwd waar 20 bewoners
verblijven, dit is het tehuis voor werkenden. In dit tehuis is er een 24u permanentiesysteem ontwikkeld
en blijft er een personeelslid overnachten.
Deze woonhuizen beschouwen we als aparte entiteiten waardat de huisregels door de bewoners in
samenspraak met de begeleiders worden opgemaakt.
Elke bewoner draagt zijn steentje bij in het huishouden : ze poetsen een deel van het huis, 1 avond in
de week koken ze voor de medebewoners, ze onderhouden de tuin, …
We stellen dat elke bewoner over een buitenhuise dagactiviteit moet beschikken. We denken hierbij
aan de beschuttende werkplaats, een opleiding van het Vlaams Agenstchap, een job in het gewone
arbeidscircuit, vrijwilligerswerk, …
Wanneer bewoners na hun dagtaak thuiskomen kunnen zij een beroep doen op de begeleiding in hun
huis. Elk huis beschikt over een team van professionele begeleiders die -daar waar het nodig is- onze
bewoners begeleiden. Dit kan op verschillende terreinen, een luisterend oor als bewoners thuiskomen,
helpen met boodschappen doen, een handje toesteken om een maaltijd te bereiden, een bewoner
aanleren om zijn was te sorteren, helpen met de computer, …
Deze begeleider is aanwezig in het huis tot 20u. Nadien is er 1 begeleider die de permanentie verder
waarneemt voor de drie huizen tot de volgende dag 9u.
Zeventien bewoners wonen in het centrum van Leuven binnen het project beschermd wonen. De
bewoners in dit project kozen ervoor om meer zelfstandig te gaan wonen en dit impliceert dat er geen
dagelijkse permanentie meer is. (Twee)-wekelijks hebben zij een afspraak met hun individuele
begeleiding die langskomt. Indien er zich problemen voordoen kunnen zij beroep doen op een
telefonisch permanentiesysteem vanuit het tehuis voor werkenden. Binnen deze dienst kunnen
cliënten alleen wonen of in een huis samen met 2 andere cliënten.
Zowel in het tehuis voor werkenden als binnen het project beschermd wonen wordt elke bewoner
individueel benadert. Ze kunnen beroep doen op een zaakwaarnemer en/of procesbegeleider. Deze
begeleiders behartigen samen met hen financiële aspecten, contacten met familieleden, aankopen,
uitdiepen van thema’s die voor de bewoner belangrijk zijn, …
Voor wat de vrijetijd betreft kunnen alle bewoners terecht bij de vrijetijdsverantwoordelijke. Zijn taak
bestaat er uit om op zoek te gaan naar een gepaste organisatie die een antwoord kan bieden op de
vrijetijdsvraag van de bewoner, alsook om activiteiten aan te bieden.
Hejmen heeft dit jaar fietsen gevraagd. UFB zal Hejmen steunen voor de aankoop van die
fietsen.

