Partners
Fenix is een samenwerkingsverband tussen
het UPC Sint-Kamillus Bierbeek en
vzw Walden.

Bereikbaarheid
Adres
Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven
Met openbaar vervoer
Bus richting centrum Leuven
Afstappen aan Halte Rector De Somerplein of
op de bondgenotenlaan aan Halte J. Stasstraat

Fenix

Contact
Walden
Fenix is een deelwerking van vzw Walden.
Walden is een organisatie die mensen met
een psychische kwetsbaarheid
ondersteuning biedt bij hun reïntegratie in
de samenleving.
Andere deelwerkingen zijn: Fenix+, Beschut
Wonen, Echo, Sonar en ‘t Hoeckhuys. Meer
info over deze verschillende teams bevindt
zich op www.vzwwalden.be
De maatschappelijke zetel (tevens het postadres) van Walden, bevindt zich op
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.
De vzw is een samenwerkingsverband tussen
UPC Sint-Kamillus in Bierbeek en het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost.

Coördinator:

Karlien Vermeiren
karlien.vermeiren@fracarita.org
0477 881 850

Forensisch psychiaters: Dr. Thomas Marquant
thomas.marquant@fracarita.org
0489 971 749
Dr. Anne Marie Wellekens
Adres:

Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven

Telefoon:

016 240 580

Website:

www.vzwwalden.be/fenix

Forensisch team
voor
beschut wonen
en outreach

Wat?

Wie?

Kostprijs

Fenix wil jou ondersteunen in je weg naar
persoonlijk herstel. Hiervoor biedt Fenix
huisvesting, behandeling en begeleiding aan
ter ondersteuning van jou en je omgeving.

Fenix richt zich tot volwassenen met psychische
kwetsbaarheid en een interneringsstatuut.
Het team heeft niet de expertise om personen
met een primaire seksuele problematiek of
ernstige mentale handicap te begeleiden.

Als je verblijft in het oefenhuis of een studio
wordt je een maandelijkse vergoeding
aangerekend (verblijfskosten en
nutsvoorzieningen). De prijzen verschillen naar
gelang je in een grote kamer, een kleine kamer
of een studio/appartement woont.
Heb je een eigen woonst, dan wordt er
maandelijks een administratieve vergoeding
gevraagd.
Voor meer informatie over de actuele prijzen
kan je steeds contact opnemen met Fenix.

De focus ligt daarbij op je mogelijkheden en
wensen. Het bereiken van maatschappelijke
integratie op jouw maat staat voorop.
Fenix heeft een oefenhuis aan de rand van de
campus van UPC Sint-Kamillus te Bierbeek en
studio’s/appartementen in centrum Leuven.
Daarnaast kan Fenix jou ook begeleiden in je
eigen woonst, als deze gevestigd is in Groot
Leuven.
Begeleiders van Fenix bezoeken je gemiddeld
wekelijks in je thuissituatie. De
begeleiding focust zich op verschillende
zaken zoals je psychosociaal welbevinden,
sociale administratie, huishouden,
dagbezigheid, medicatie, … .
Fenix biedt ook ondersteuning aan
ambulante teams die op casusniveau vragen
hebben m.b.t. forensische hulpverlening.

Hoe?

Team

Indien je interesse hebt, kan je contact opnemen
met het team. Samen met jou wordt er een
kennismakingsgesprek gepland, waarin de
organisatie wordt voorgesteld.
Heb je dan nog steeds interesse, volgt er
meteen een intakegesprek, waarin gevraagd
wordt toelichting te geven bij je vraag en
situatie. Vervolgens wordt ook een
voorstellingsgesprek gepland met een
betrokken instantie (psychiatrisch centrum,
psychosociale dienst van de gevangenis,
psychiater, justitie-assistent,…).

Het team is multidisciplinair samengesteld.
Het bestaat uit een coördinator, criminoloog,
forensisch psycholoog, maatschappelijk werker,
sociaal verpleegkundige, opvoedster en
psychiaters.

Deze informatie vormt je kandidatendossier.
Jouw vraag wordt dan besproken op een
volgende teamvergadering. Fenix brengt jouw
en je verwijzer hiervan op de hoogte.

