
 

 

  
 

     
 

 
 

 

Studiowonen Sint-Rochuswegel 
 

 
Groepswoning of net niet: 
 
In het centrum van Gavere, op wandelafstand van de Markt, verhuren wij 5 
nieuwbouwstudio’s op de 2e (bovenste) verdieping van een woonproject dat door 
Zonnehoeve|Living+ ter beschikking gesteld wordt aan mensen met een beperking en een 
zorgvraag.  
De studio’s hebben een aparte ingang, mogelijkheid tot domiciliëring en elk een terrasje met 
prachtig uitzicht op de Scheldevallei. Deze studio’s hebben alle comfort om er alleen en zo 
zelfstandig mogelijk te wonen. 
 

 

 
Wat je misschien wilt weten over de woning en de omgeving: 
 
De studio’s liggen op de 2e (bovenste) verdieping van een woonproject van 

Zonnehoeve|Living+ in de Sint-Rochuswegel te Gavere. Elke studio is voorzien van een 

kitchenette en een aparte badkamer. De oppervlakte van de studio’s is ongeveer 35 m².  

 

Gavere is een rustige en landelijke gemeente in de Scheldevallei, op 15 km van Gent en 

Oudenaarde. 

De centrale ligging van de studio’s in het centrum van Gavere biedt een vlotte toegang tot 

diverse diensten: winkels, ontspanning (bibliotheek, sportfaciliteiten,…), …  Er is een goede 

verbinding met het openbaar vervoer naar Gent, Oudenaarde, Deinze, De Pinte, enz.  

 

Een drietal kilometer verderop bevindt zich het hoofddomein van Zonnehoeve|Living+. Op 

het hoofddomein bevinden zich diverse wooneenheden, een dagactiviteitencentrum en de 

beschutte werkplaats Zonnehoeve|Production.  

 

Zonnehoeve|Living+ voorziet verschillende dagactiviteiten voor cliënten die niet in 

loondienst kunnen werken. Ons aanbod bestaat uit een grote variatie aan ateliers zoals 

kleibewerking, ambachtelijk werk, tekenen, muziek, sport, semi-industrieel werk, begeleid 

werk, kinesitherapie, logopedie, tuinieren, … 

 

 

 

 

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 



 

 

  
 

     
 

  
Wat kunnen we je bieden? 
 
Als bewoner van de nieuwbouwstudio’s op de 2e verdieping, woon je alleen en leef je een zo 

zelfstandig mogelijk leven. Er is dan ook geen 24u/24u begeleiding.  

In het woonproject op het gelijkvloers en de 1e verdieping  is er wel 24u/24u begeleiding 

aanwezig. Deze kan opgeroepen worden indien nodig. 

 

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, …). Afhankelijk van jouw noden komt er begeleiding 

langs.  

 

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, … 

 

 
Wat heb jij te bieden? 
 
Je bent ingeschaald B2/P1-P2.  B3 kan bij een zeer betrokken netwerk. 
Je bent graag op jezelf. 
Je bent zelfstandig en kan goed je plan trekken. Je hebt er geen nood aan om dagelijks 
beroep te doen op de begeleiding. 
Je kan hulp inroepen indien nodig. 
Je hebt betaald werk of een zinvolle dagbesteding, of je bent bereid er samen met ons naar 
op zoek te gaan. 
 
Je beschikt over voldoende financiële middelen om de woon- en leefkosten te betalen. 
 

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

 

Interesse? 

 

Neem dan contact op met: 

 

 Orthoagoog: Kate Vos, kate.vos@zonnehoeve.be, 0499/52 22 50 

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

09/330.17.97 

 

 

http://www.zonnehoeve.be/

