Je hebt nood aan ondersteuning en wil
graag in Oelegem of Ranst wonen?
Heb je er altijd van gedroomd om...
... in regio Ranst/Oelegem te wonen, omdat je hier bv. werkt, je netwerk hier woont, ... ?
... zelfstandig te wonen en hierbij ondersteuning op jouw maat te krijgen?
En heb je een (vermoeden) van een beperking erkend door het VAPH?
Lees dan zeker even verder!
De organisatie Assira stelt in haar projecten met assistentiewoningen te Oelegem en Ranst
een aantal assistentieflats ter beschikking voor personen met een beperking.
Assira stelde de vraag aan Pegode om mee op zoek te gaan naar toekomstige bewoners.
Bewoners kunnen beroep doen op de dienstverlening zoals door Assira aangeboden in de
asisstentiewoningen, maar kunnen daarnaast nog nood hebben aan ondersteuning op
andere levensdomeinen. Pegode zal samen met de kandidaat bewoners uitzoeken hoe deze
ondersteuning best georganiseerd kan worden en daar waar nodig deze ondersteuning ook
organiseren in nauwe samenwerking met Assira, reguliere diensten, netwerk, vrijwilligers,
... De geboden ondersteuning in het project zal afhangen van de ondersteuningsmiddelen
die door de bewoners geactiveerd kunnen worden.
De opstart is gefaseerd gepland in het voorjaar 2017.
Interesse?
Op 7 december 2016 organiseren we voor geïnteresseerden een informatiemoment.
Daar zal uitleg gegeven worden over het huisvestingsconcept, de dienstverlening van Assira
en de mogelijke ondersteuning vanuit Pegode. We geven ook meer informatie over de
verdere werkwijze en planning moest je interesse hebben.
Het infomoment zal doorgaan in het Gildenhuis te Ranst, Lievevrouwestraat 15 en start
om 19.30u.
Gelieve voor 30/11/2016 in te schrijven op info@pegode.be met vermelding van naam,
aantal personen en je telefoonnummer.
Kan je niet aanwezig zijn?
Neem dan gerust contact op met onze trajectbegeleiders:
info@pegode.be - 03/844.95.95
Heb je met enkele vrienden, collega's, ... interesse in één van de
huizen?
Stel dan zeker samen een vraag!
Wil je graag een digitaal kijkje nemen?
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/2ea0719938eac2246ef6b058630181f5/callassira/draft.html

