Wonen

Vzw Walden

Wonen is, naast Fenix, Fenix+, Echo, Sonar en het
Hoeckhuys, een deelwerking van vzw Walden.
Meer info over deze verschillende teams vind je op
www.vzwwalden.be.
De kernopdracht is het bieden van ondersteuning
op tal van levensdomeinen, vertrekkende vanuit de
individuele wensen, noden en doelen van de cliënt.
Zo wordt er een traject op maat opgesteld met als
doel de levenskwaliteit te optimaliseren.
De begeleiding focust zich op verschillende zaken
zoals het psychosociaal welbevinden, sociale
administratie, huishouden, dagbesteding, medicatie ...
De maatschappelijke zetel van Walden is
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.

Contact
beschutwonen@vzwwalden.be
Vital Decosterstraat 88
3000 Leuven
016-24 05 80
www.vzwwalden.be

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Bus richting centrum Leuven.
Halte Jan Stasstraat op de Bondgenotenlaan
of Rector De Somerplein.

Verantwoordelijke uitgever: vzw Walden - Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek

Vzw Walden is een organisatie die zich richt tot
personen met een psychische kwetsbaarheid die
ondersteuning nodig hebben bij hun reïntegratie
in de maatschappij op gebied van wonen en
activering.

De vzw is een samenwerkingsverband tussen
Zorgcentrum Sint-Kamillus in Bierbeek en het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost.

Wonen

Welkom bij

beschut wonen

Kostprijs

Aanbod
Wij beschikken over 6 groepswoningen en een
17-tal individuele studio’s in de Leuvense regio.
Het wonen in een gemeenschapshuis of studio
wordt gezien als een tussenstap naar zelfstandig
wonen.

Voor een verblijf in een gemeenschapshuis of
studio wordt een maandelijkse verblijfsvergoeding
+ forfait aangerekend. De huurwaarborg bedraagt
650 euro.
Heb je een eigen woonst? Dan wordt er
maandelijks een administratieve vergoeding
gevraagd.

Wekelijks zijn er gemiddeld 2 groepsmomenten
en een gesprek met een individuele begeleider.
Cliënten op studio worden wekelijks bezocht.
We bieden ook, beperkt in tijd, nazorg aan excliënten die op de privémarkt huren. Dit kan
eventueel een overgang zijn naar begeleiding
door een ambulant mobiel team.

Voor meer informatie over de actuele prijzen
kan je steeds contact opnemen.

Voor wie?

Aanmelden

Wij richten ons tot volwassenen met een
gestabiliseerde psychiatrische problematiek.

•
•

Exclusiecriteria zijn:
• een mentale beperking
• een onstabiele verslavingsproblematiek

Je verwijzer bezorgt ons een aanmeldingsformulier én een medisch verslag.

Het team
Het team is multidisciplinair samengesteld uit een
coördinator, adviserend psychiater, maatschappelijk
assistenten, verpleegkundigen, ergotherapeuten,
logistieke medewerkster en een klussenman.

Telefonisch contact: 016-24 05 80
E-mail: beschutwonen@vzwwalden.be

Er wordt een intakegesprek gepland met de
psychiater en een medewerker van het team.
Deze informatie vormt jouw kandidatendossier.
Daarna wordt de aanvraag besproken op het
teamoverleg. Het team brengt jou en jouw
verwijzer hiervan op de hoogte.

