Frans Huonplein 1
3320 Hoegaarden.



Voor een definitieve opname moet je beschikken over voldoende budget om de zorg te kunnen financieren: een persoonsgebonden budget
van het VAPH, middelen vanuit een verzekering,
eigen middelen of andere.
Daarnaast betaal je woon– en leefkosten met
middelen uit bijvoorbeeld je inkomen.
Indien interesse mag je ons steeds contacteren,
samen bekijken we wat er mogelijk is of helpen
we je op weg voor de aanvraag van een budget.

Onderdeel van

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Wo n e n vo o r

Geïnteresseerde zorggebruikers:

vo l w a s s e n e n m e t e e n

Sociaal assistente Kamiano
Elien Veulemans

n i e t - a a n ge b o re n h a n d i c ap

tel. 0471 67 49 69 of 013 35 98 32
elien.veulemans@kam.stijn.be
(p/a Groenhoef 67
3270 Scherpenheuvel)

Geïnteresseerde medewerkers, vrijwilligers:
Diensthoofd Kamiano
Lies Bossaert
lies.bossaert@kam.stijn.be

Dienstencentrum
Kamiano

Opening voorzien najaar 2020
Vzw Stijn
V.U. Leen Vanermen

Adres:

Dienstencentrum Kamiano

Contactgegevens

Praktisch

Situering

Onze werking

Het is belangrijk dat mensen met een handicap
dicht bij huis ondersteuning vinden die aangepast
is aan hun vraag. Vzw Stijn begrijpt dat en gaat
dan ook voortdurend op zoek naar blinde vlekken in het zorgaanbod. De lange wachtlijsten in
Vlaams-Brabant voor aangepaste ondersteuning
aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) liegen er niet om. De nood is hoog!

In ons dienstencentrum vinden we zorg op maat
heel belangrijk. Het wonen gebeurt dan ook in individuele appartementen met aparte badkamer en
slaapkamer. Elk appartement beschikt over een kitchenette en terras.

Daarom nam vzw Stijn het initiatief dit project
op te richten voor personen met een NAH in
Hoegaarden.

Enkel wanneer jij het wil of nodig hebt, komt personeel, dat 24 uur per dag aanwezig is, ondersteuning
bieden. Je kan dit laten weten met behulp van een
oproepsysteem of je kan hierrond afspraken maken.
Op deze manier is een maximum aan privacy mogelijk.
De appartementen hebben verschillende afmetingen
en indelingen en zijn gelegen op het gelijkvloers, de
1e en 2e verdieping.

Doelgroep

Er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals een badkamer met hoog-laag bad, een
ruime living en een keuken.
Waar je je tijd doorbrengt, kies je zelf op basis
van je behoefte aan sociaal contact en je zorgvraag. De mate en vorm van deze ondersteuning
bepaal je zelf.

Visie
Naast het belang van zorg op maat, individualiteit en privacy, vinden we ook open communicatie heel belangrijk. Iedereen wordt beschouwd
als gelijkwaardige partner in het zorgproces.

Niet alleen de zorggebruiker, maar ook de familie en het sociale netwerk spelen vaak een belangrijke rol in het verhaal. We willen dan ook
een open huis zijn waar je familie, vrienden en
kennissen van harte welkom zijn.

Personen met een NAH of een aanverwante on-

dersteuningsnood kunnen in het Pierre Celishof
wonen en genieten van begeleiding en ondersteuning op medisch, sociaal en verzorgkundig
gebied.
In het Pierre Celishof zijn 20 individuele appartementen beschikbaar.
Opname is mogelijk voor personen tussen 18 en
65 jaar. Bewoners die 65 worden, kunnen uiteraard bij ons blijven wonen.

Ligging
Aanpalend aan het Pierre Celishof liggen 20
assistentiewoningen voor 65-plussers.
De combinatie van beide projecten en de ligging in het centrum van Hoegaarden biedt vele
mogelijkheden tot samenwerking en integratie.
Voorbeeld indeling appartement

