
 

 

  
 

     
 

 
 

 

Huis 8 
 

 
Omschrijving van 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, …  

 

Momenteel hebben we een open plaats in Huis 8. Je woont hier in een groep met volwassen 

mannen en vrouwen met een lichte 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. 

 
Er zijn in Huis 8 4 woongroepen waar 8-9 personen samen leven. 

 

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

meubelen meebrengen kan meestal wel, maar best eerst even navragen. Aan elke kamer is 

een klein terras verbonden. Daarnaast kun je gebruik maken van de gemeenschappelijke 

ruimtes zoals de living en eetruimte, de badkamer,... ’s Middags maak je gebruik van de 

refter om te gaan eten. 

 

In huis 8 vinden we een zinvolle invulling van de dag belangrijk. Samen zoeken naar wat dit 

voor jou kan zijn en hoe je dit kan behouden, is dan ook één van de belangrijke punten 

waarrond gewerkt wordt. 

 

Ook zelfstandigheid vinden we in huis 8 belangrijk. Er wordt dan ook veel ingezet op het 

behouden en eventueel vergroten van je zelfstandigheid. 

 

 
Welke ondersteuning kunnen wij je bieden? 
 

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

levensdomeinen (werk, vrije tijd, relaties, welbevinden, …) 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. 

 

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 



 

 

  
 

     
 

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

intern of extern: werk, sport, ontspanning, beleving.  

 

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 en een logopedist. Daarnaast wordt er samengewerkt met 

reguliere diensten zoals thuisverpleging, kinesist aan huis, 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). Via dit systeem kan je de 

begeleiding oproepen, ook ’s nachts. Er is een actieve nachtploeg die op regelmatige 

tijdstippen of volgens (afgesproken) nood langskomt. 

 
Is deze woonvorm geschikt voor jou? 
 
Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat toelaat om hier te komen wonen. 

(minimaal B3/P3) 

 

Bij voorkeur heb je reeds een betaalde job of een dagbesteding of je bent minstens bereid 

om hiertoe de nodige stappen te zetten.  

 

Je beschikt over een redelijke zelfstandigheid op verschillende gebieden. Je bent in staat om 

zelfstandig eenvoudige huishoudelijke taken op te nemen binnen de living zoals tafel dekken 

en afruimen, vaatwas vullen en legen, vegen, koffie zetten. Je beschikt over voldoende 

sociale vaardigheden om samen te leven met anderen en daar waar nodig de begeleiding te 

raadplegen. Ook op gebied van zelfzorg kan je al behoorlijk veel. 

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

 

Interesse? 

 

Neem dan contact op met: 

 Orthoagoog Elke Provoost, elke.provoost@zonnehoeve.be, 09/384.21.80 

 Sociale dienst: Céline Vandriessche, celine.vandriessche@zonnehoeve.be, 

09/330.17.97 

http://www.zonnehoeve.be/

