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Wat is vzw Home Thaleia ?
Vzw Home Thaleia staat voor een kleinschalig woonproject voor 16 ‘niet-werkende’mensen met
een matig verstandelijke beperking/handicap, waarvan 6 personen met eveneens een motorische
stoornis. Het project is van start gegaan op 1 oktober 1998. Het is gelegen in De Pinte, op
loopafstand van het centrum van het dorp en in de onmiddellijke buurt van het station. Het betreft een
initiatief door een aantal ouders genomen.
Binnen de werking worden de bewoners centraal geplaatst. Zij wonen hier en krijgen dus de
belangrijkste rol toebedeeld in de realisatie van het wonen.
Er wordt gewerkt vanuit het
emancipatorische gedachtengoed :
zij worden, zoveel als mogelijk, betrokken bij alle wezenlijke elementen van dit wonen. Zij krijgen
inspraak in bv het menu, het ontvangen van bezoeken, invulling van vrije tijd, het aankleden van de
tuin en de gebouwen, … Maar ook worden zij betrokken bij de toezegging van een nieuwe kandidaat
bewoner, bij selectiegesprekken van nieuwe begeleiders…enz. De begeleiders zijn er om hen hierbij
te begeleiden.
De bewoners hebben daartoe hun eigen overlegmomenten : een weekplanning, een
bewonersvergadering, de gebruikersraad (waar enkel de bewoners in zetelen).
Zij maken gebruik van hun rechten, maar worden tevens gewezen op hun plichten. De bedoeling
hierbij is dat de bewoners zinvol hun dag doorbrengen. Daartoe hebben zij diverse mogelijkheden :
- medeverantwoordelijk zijn in het huishoudelijk werk
- atelierwerking : het ambachtelijk vervaardigen van kaarsen, papier en choco.
- vrijwilligerswerk buiten Thaleia.
Dit laatste is mede een bevestiging van het wonen. (uit gaan werken, het thuiskomen, niet de ganse
dage in Thaleia verblijven….) Concreet : bewoners helpen in de vrije basisschool, in het gemeentelijke
platsoendienst, in de bibliotheek van de gemeente, bij onthaalmoeders, ….
Project United Fund for Belgium
Vanuit de kleinschaligheid zijn wij beperkt in onze middelen. ( personeel, financieel, kennis…) Daartoe
doen wij momenteel beroep op zo’n 7-tal vrijwilligers die ons komen ondersteunen.
Dankzij UFB hebben wij isolerende gordijnen in de polyvalente ruimte van de voorziening kunnen
installeren. Deze ruimte wordt gebruikt voor groepsactiviteiten, vergaderingen en het ontvangen van
bezoekers.
Ten einde deze ruimte gezelliger te maken maar eveneens om de stookkosten te drukken, willen we
de grote raampartij van deze ruimte voorzien van gordijnen.

