
 

 

  
 

     
 

 
 

Woonondersteuning 
 

 

Beschrijving van de woning  

In het centrum van Gavere, op wandelafstand van de Markt, beschikken we over een 
nieuwbouw met 23 studio’s voor volwassen mensen met een beperking.  
Elke studio heeft alle comfort om er zo zelfstandig mogelijk te wonen. Je beschikt er over 
eigen sanitair. Er is bovendien mogelijkheid om een kitchenette te installeren.  
In de gemeenschappelijke ruimte met keuken wordt elke dag vers gekookt. Je bent vrij om 
gebruik te maken van dit aanbod. Er worden ook regelmatig groepsactiviteiten aangeboden. 
 
Momenteel staat er op de eerste verdieping nog een studio vrij die we ter beschikking stellen 
aan een persoon met een zorgvraag. 
 

Weetjes over de omgeving 

Gavere is een rustige en landelijke gemeente in de Scheldevallei, op 15 km van Gent en 
Oudenaarde. Vlakbij de studiowoningen is er een bibliotheek, een grootwarenhuis, een  
bushalte, … Op 2 km is er een treinstation. Er is een goede verbinding met het openbaar 
vervoer naar Gent, Oudenaarde, Deinze, De Pinte, … 
 
Het hoofddomein van Zonnehoeve bevindt zich op 3 km van de studiowoningen. Hier bevindt 
zich een maatwerkbedrijf, Zonnehoeve|Production, dat betaalde arbeid aanbiedt in een 
aangepaste, beschermde werkomgeving voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op het domein vind je ook een groot aantal ateliers van het dagactiviteitencentrum van 
Zonnehoeve|Living+. Er is ook de mogelijkheid om het middagmaal te nuttigen in de centrale 
refter en deel te nemen aan activiteiten die hier regelmatig georganiseerd worden.  
 
 

 
Welke ondersteuning kunnen wij je bieden? 
In de woning is er 24u/24u begeleiding aanwezig.  

Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen die samen met jou aan de slag gaat met je 

wensen en dromen, zorgen en noden. En dit op alle levensdomeinen (werk, vrije tijd, 

relaties, persoonlijke ontwikkeling, …). 

Er staat 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, kinesist aan huis, dokter, … Je eigen netwerk speelt 

natuurlijk ook een belangrijke rol.  

 

 

 

Zoek je een woning waar je kunt genieten van de ondersteuning die jij nodig 

hebt en belangrijk vindt? Lees even verder wat wij te bieden hebben: 

 

Waar een beperking geen handicap hoeft te zijn 



 

 

  
 

     
 

  
Is deze woonvorm geschikt voor jou ? 
 

Je kan een tijdje alleen zijn. 

Je hebt nood aan 24u/24u permanentie. 

Je bent redelijk zelfstandig maar je kan dagelijks beroep doen op begeleiding voor extra 
ondersteuning.  

Je kan beroep doen op begeleiding om dagelijks emotioneel bij te tanken. 

Je kan hulp inroepen indien nodig. 

Je hebt betaald werk of een zinvolle dagbesteding of bent bereid daar samen naar te 
zoeken. 

Je beschikt over voldoende financiële middelen om de woon- en leefkosten te betalen. 

Je wilt graag gebruik maken van sommige diensten uit het reguliere aanbod in de omgeving 
(bibliotheek, winkels, openbaar vervoer, bank, …). 

 
Wil je nog meer weten? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website www.zonnehoeve.be of neem contact op met de 
sociale dienst via 09/330.17.97 of zlSocialedienst@zonnehoeve.be  
 

http://www.zonnehoeve.be/

