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Leefgemeenschap Siddartha VZW is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) erkende voorziening voor volwassenen met een mentale handicap.
Sinds 1991 hebben we een tehuis niet werkenden voor 8 personen en een dagcentrum voor 8
voltijdse plaatsen (10 verschillende personen, waarvan enkele deeltijds).
De woonwerking omvat alle activiteiten om voor onze bewoners een echte thuis te bieden in onze
voorziening: vrije tijdsbesteding, activiteiten dagelijks leven ( was, kook, plas enz.), contacten met
familie en vrienden, lichaamsverzorging, een groepsvakantie, uistappen in het weekend enz.
De dagwerking omvat verschillende ateliers: tuinwerk, confituur maken, bakkerij, keuken en
onderhoud. Op deze manier krijgen onze gebruikers een zinvolle dagbezigheid met activiteiten die heel
nauw aansluiten bij hun leefwereld en interesse. Ook zijn er geregeld activiteiten buitenshuis: sport en
ontspanning, deelname aan culturele activiteiten, winkelen enz.
De 10 gebruikers van ons dagcentrum wonen thuis bij hun ouders en worden dagelijks door onze
chauffeur met een busje opgehaald. Jaarlijks worden er ongeveer 30.000 kms gereden voor de
ophaling van de gebruikers van het dagcentrum.
Voor de begeleiding en organisatie hebben we een team van 15 personen ( 11 VTE) die instaan voor
het geheel. Een 10 tal begeleiders en 5 personen voor de administratie, directie en onderhoud.
De huidige bus hebben we 7 jaar geleden kunnen aankopen, dank zij de steun van United Fund. Nu 7
jaar later is deze bus aan vervanging toe: 350.000 km staat er op de teller en de kosten voor
onderhoud en herstellingen beginnen op te lopen.
Het UFB zal deze instelling helpen met de aankoop van een nieuwe bus. Zonder vervoer hebben
we geen gebruikers in ons dagcentrum, kunnen onze bewoners nergens naar toe, kunnen we niet naar
de winkel of op uitstap. Een busje is dus echt wel essentieel in onze werking en in het belang van het
welzijn van onze gebruikers.

