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Huize Eigen Haard VZW
Huize Eigen Haard VZW ondersteunt meer dan 250 mensen met een handicap,
meestal afkomstig uit of woonachtig in de ruime regio rond Aarschot. Door de
ondersteuning van deze belangrijke groep vaak kwetsbare mensen, levert de
voorziening een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.
In de voorziening worden, al meer dan 30 jaar, mensen met een verstandelijke
handicap of een meervoudige handicap woon- en dagbestedingsmogelijkheden
aangeboden. Het aanbod van Huize Eigen Haard is erg divers zowel voor wonen
als voor dagbesteding. Dit stelt ons in staat ondersteuning op maat te bieden.
Ons aanbod situeert zich in de stad Aarschot. De bedoeling is mensen kansen te
geven om hun leven zo zelfstandig mogelijk uit te bouwen en hun eigen weg te
gaan. Huize Eigen Haard wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, maar de
subsidies zijn ontoereikend om te voorzien in alle noden.
De cliënten van het dagcentrum zijn niet in de mogelijkheid om betaald werk te
verrichten. In het dagcentrum krijgen zij zinvolle dagbesteding aangeboden:
arbeidsactiviteiten, sport, vorming, ontspanning, enz.
Omdat meer en meer cliënten met motorische beperkingen zich aanmelden, is het
essentieel dat het dagcentrum kan beschikken over een aangepaste minibus. Dit
stelt ook rolstoelgebruikers in de mogelijkheid zinvolle activiteiten te beleven.
Het project waarvoor wij kunnen rekenen op de steun van United Fund
for Belgium is de aanschaf van een aangepaste minibus. Het betreft een
verhoogde en verlengde Ford Transit waarin, naast de bestuurder, ook acht
mensen met een handicap vervoerd kunnen worden. De minibus beschikt over alle
noodzakelijke aanpassingen om het vervoer van rolstoelgebruikers mogelijk te
maken. De cliënten die gebruik maken van deze bus bezoeken het dagcentrum
dagelijks van 9.00 u. ’s morgens tot 16.00 u. ’s avonds. Zij wonen nog bij hun
familie, maar vinden een zinvolle dagbesteding belangrijk in hun leven.
Daarom danken wij United Fund for Belgium van harte voor de geboden financiële
ondersteuning.

