
 

 

  
 

     
 

 
 

 

Huis 4 
 

 
Groepswoning of net niet: 
 
We hebben een plaats in Huis 4, een groepswoning op het hoofddomein van 

Zonnehoeve|Living+. Het is een plaats voor iemand die het leuk vindt en aankan om in een 

groep te leven, samen te eten, dingen te beleven… 

 
Wat je misschien wilt weten over de woning en de omgeving: 
 

Op het hoofddomein van Zonnehoeve|Living+ (Zonnestraat 13 te Eke) zijn er verschillende 

woningen, met elk hun eigenheid. Het domein ligt in een landelijke omgeving, op een drietal 

kilometer van het centrum van Gavere. Op het domein is er een halte voor de belbus die je 

onder andere naar het centrum van Gavere kan brengen. Vandaar heb je een vlotte 

verbinding met ander openbaar vervoer naar bijvoorbeeld Gent, Deinze, Oudenaarde, …  

 

Je woont in een groep met volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige 

verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen (fysiek, psychisch, visueel, 

auditief …). Er is verschil in leeftijd en interesses. Wil je af en toe weg van de drukte van het 

samen leven, dan is er jouw eigen kamer. 

 

 
Wat betekent wonen in Huis 4? 
 

Je leeft samen met 10 volwassenen. Er is een ruime leefruimte waar er samen gegeten wordt 

en je kan aansluiten bij bewoners om in nabijheid van de begeleiding de vrije tijd door te 

brengen met bvb. knutselen, muziek beluisteren, TV kijken of om gewoon in de groep te 

zijn. Ben je liever wat meer alleen op jouw kamer bezig, dan kan dit natuurlijk ook. 

In huis 4 komen regelmatig mensen van omliggende huizen op bezoek om te genieten van de 

sfeer, een praatje te slaan, wat TV te kijken. Het is soms wel eens een gezellige drukte.  Je 

mag zelf natuurlijk ook naar een ander huis op bezoek. We proberen af en toe eens een 

uitstap te plannen. Huis 4 is altijd open. Zijn er momenten gedurende de dag dat je liever in 

huis blijft, dan kan dit. 

Je beschikt over een individuele kamer die je naar persoonlijke voorkeur kan inrichten. 

De leefgroep is volledig aangepast aan rolwagengebruikers en beschikt over de nodige 

hulpmiddelen om je te helpen bij de verzorging (hoog-laag-bad, inloopdouche, tillift, …).  

Naast de leef- en eetruimte, de badkamer en doucheruimte is er ook nog een ruim terras en 

een tuin. 

Zoek je een woning waar je kunt 

genieten van de ondersteuning die 

jij nodig en belangrijk vindt? Lees 

even verder wat wij te bieden 

hebben: 

 

Waar een beperking geen handicap hoeft te zijn 



 

 

  
 

     
 

  
Wat kunnen we je bieden? 
 

Samen met jou en jouw familie, vrienden, … onderzoeken we op de verschillende 

levensdomeinen (verzorging, werk, vrije tijd, relaties,…) wat goed gaat en wat de zaken zijn 

waarbij je wat hulp kan gebruiken en wie je die hulp dan kan bieden. Je krijgt ook een 

persoonlijke begeleider (PB) die je helpt om wensen en persoonlijke doelen te verwoorden 

en te realiseren. Samen met jou en alle begeleiders van het huis gaan we dan aan de slag. 

We helpen je uiteraard volgens de afspraken die we vastleggen in het samenwerkingsplan. 

 

Volgens jouw mogelijkheden en interesses zoeken we een gepaste invulling van de dag; dit 

kan o.a. in ons dagactiviteitencentrum (DAC): sport, ontspanning, beleving, jobcoaching,… 

 

Verder staat er een multidisciplinair team ter beschikking om mee te helpen de kwaliteit van 

jouw leven te bewaken: een orthoagoog, een medewerker van de medische dienst en van de 

sociale dienst, een kinésist, een logopedist…. Daarnaast wordt er samengewerkt met 

reguliere diensten zoals thuisverpleging, dokter, … 

De begeleiders worden allen ondersteund door een teamcoach en een coördinator.  

 

Er is een zorgoproepsysteem aanwezig voor gemeenschappelijk gebruik. Indien je hier 

individueel nood aan hebt, kan dit ook (via huur of aankoop). Door middel van dit systeem 

kan je de begeleiding oproepen, ook ’s nachts. Er is een actieve nachtploeg die op 

regelmatige tijdstippen of volgens (afgesproken) nood langskomt. 

 

 
Wat heb jij te bieden? 
 
Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat toelaat om hier te komen wonen. 

Je hebt nood aan begeleiding waarbij je voortdurend terecht kan als er iets is en die je  bij 

heel wat zaken helpt. 

Ga je nog graag op verlof of een weekend bij familie of vrienden, is dit geen enkel probleem. 

 

Bij voorkeur beschik je nog over enige zelfstandigheid op vlak van dagelijkse verzorging, het 

gebruik maken van maaltijden, … Je kan omgaan met mensen die een rolwagen zitten, niet 

(makkelijk) kunnen praten en wel eens eigen-aardig gedrag vertonen. 

 

 
Wil je nog meer weten? 
 
Neem dan zeker een kijkje op onze website www.zonnehoeve.be. 
 

 

Interesse? 

 

Neem dan contact op met: 

 Orthoagoog Jan De Moerloose, jan.demoerloose@zonnehoeve.be, 09/384.21.80 

 Sociale dienst: Nancy Essel, nancy.essel@zonnehoeve.be 09/330.17.97 

http://www.zonnehoeve.be/

