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:

Woonondersteuning
Omschrijving van de woning en de omgeving:
Op het hoofddomein van Zonnehoeve|Living+, Zonnestraat 13 te Eke, zijn er verschillende
woningen met elk hun identiteit. Het domein is gelegen in een landelijke omgeving, op een
drietal kilometer van het centrum van Gavere. Op het domein is er een belbushalte die je
naar het centrum van Gavere brengt. Vandaar heb je een vlotte verbinding met ander
openbaar vervoer naar bijvoorbeeld Gent, Deinze, Oudenaarde, …
We hebben een open plaats in Huis 1. Je woont hier in een groep met 10 andere volwassen
mannen en vrouwen met een verstandelijke en eventueel bijkomende beperkingen (fysisch,
psychisch, autisme, …). Ongeveer de helft van de bewoners zijn 60+ die in meer of mindere
mate actieve bezigheden hebben. De andere, ook jonge, cliënten hebben tevens behoefte
aan een warme, veilige omgeving met constante begeleiding.
De ene bewoner vertoeft liever in groep om samen (of aan een aparte tafel) te eten, TV te
kijken, te schilderen…. Sommige bewoners verblijven meer op hun kamer om daar te rusten,
zich bezig te houden met de eigen hobby, computer, muziek,… We hebben ook een
ontspanningsruimte waar je naartoe kan gaan bvb. voor ontvangen bezoek (indien
toegelaten), muziek te luisteren, te lezen….
Je beschikt over een individuele kamer die je naar je persoonlijke voorkeur kan inrichten.
Daarnaast kan je gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes zoals de woon-en
eetruimte met keuken, badkamer, inloopdouche... De woning is volledig aangepast aan
rolwagengebruikers en beschikt over de nodige hulpmiddelen om je eventueel te helpen bij
de verzorging (hoog-laag-bad, inloopdouche, tillift, …). We hebben ook nog een ruim terras
en tuin.
In Huis 1 woont ook onze hond, Romy.
Zonnehoeve|Living+ voorziet in het dagactiviteitencentrum (DAC) verschillende activiteiten
voor cliënten die niet in loondienst kunnen werken. Het centrum biedt een heel gevarieerd
aanbod met arbeidsmatige, belevingsgerichte en bewegingsactiviteiten aan. Enkele
mogelijkheden zijn: kunstatelier, semi-industrieel werk, biotuin, senso, allerlei sporten
(paardrijden, zwemmen, …), jobcoaching,…
Welke ondersteuning kunnen wij je bieden?
Het team heeft ervaring met het begeleiden van mensen met fysieke beperkingen, oudere
bewoners, personen met autisme,… We hechten groot belang aan het bieden van zorg op
maat en aan individuele afspraken. We zoeken naar communicatiemiddelen die voor jou
geschikt zijn en hebben ervaring in het samenwerken met andere zorgverleners om op die

manier te zoeken naar de zorg die best aansluit bij je noden. We moedigen zelfstandigheid
aan naargelang je mogelijkheden, maar bieden nabijheid daar waar je dit nodig hebt.
Je krijgt 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
daarmee aan de slag. Volgens jouw mogelijkheden en interesses zoeken we een gepaste
invulling van de dag, intern of extern: werk, sport, ontspanning, beleving. We begeleiden
jou bij het uitvoeren van kleine huishoudelijke taken waar mogelijk, geven ondersteuning op
vlak van hygiëne, helpen je omgaan met conflicten,…
De begeleiders worden ondersteund door een teamcoach en een zorgcoördinator.
Verder staat er een multidisciplinaire dienst 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, …
Er is een zorgoproepsysteem aanwezig voor gemeenschappelijk gebruik. Indien je hier
individueel nood aan hebt, kan dit via huur of aankoop. Door middel van dit systeem kan je
de begeleiding oproepen, ook ‘s nachts. Er is een team nachtbegeleiders 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.
Je hebt nood aan dagelijkse intensieve begeleiding op de meeste levensdomeinen en aan
dagelijkse aanwezigheid van de begeleiding gedurende een groot deel van de dag.
Omdat er in de groep reeds verschillende personen zijn die veel hulp en verzorging nodig
hebben, geven we de voorkeur aan personen die zelfstandig kunnen eten en zich nog
enigszins zelfstandig kunnen verplaatsen.

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

