
Informatiedag 'Wat na ons?' KBC Leuven – Cera – Similes 

  

‘Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt!’ 

‘Wat na ons?’ is een informatiedag over de toekomst, speciaal voor ouders van een zoon of dochter met een 

psychische kwetsbaarheid. Denken over de toekomst van kinderen met een psychische kwetsbaarheid, wanneer 

hun ouders er niet meer zijn, is moeilijk, maar ook hoopvol. Ouders zoeken naar tactvolle oplossingen, waarin 

hun kind, indien nodig, beschermd wordt, maar toch zo weinig mogelijk beknot. Financiële deskundigen geven 

informatie in mensentaal, en toegepast op de specifieke situatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid, 

die de nalatenschap van hun ouders ontvangen. Tijdens deze studiedag gaat financiële planning, over de 

generaties heen, hand in hand met de realisatie van een zo goed mogelijk leven en mogelijkheden van ‘wonen 

met zorg’ voor het kind met een psychische kwetsbaarheid.  

Volgende vragen komen aan bod:  

Hoe kan ik mijn nalatenschap naar mijn kind laten gaan en zeker zijn dat ze goed gebruikt wordt voor zijn noden, 

zijn gezondheid, zijn woonkosten, zijn welzijn, …?  

Hoe bespreek ik met mijn kind dat ik voor hem specifieke maatregelen neem bij mijn successieplanning die voor 

de andere kinderen niet van toepassing zijn? Ik wil immers  

vermijden dat hij mij iets kwalijk neemt.  

Zou ik als ouder bij de successieplanning een onderscheid maken tussen mijn kinderen en in welke zin en met 

welk doel doe ik dat dan?  

Hoe zet ik concrete stappen? Bij wie kan ik terecht voor gespecialiseerd advies en voor het opstellen van teksten 

en akten? 

 

Verslag van de dag 

 

Annemie Roppe, voorzitter Similes over wat haar organisatie doet 
 

 Similes http://nl.similes.be/ zoekt samen met u om psychische en financiële oplossingen.   
 Unieke vereniging waar je lid kan van worden aan 25 Euro per jaar 
 Hiervoor krijg je advies, tijdschrift, korting op activiteiten, informatie en 

solidariteit. Je kan er ook gelijkgestemden ontmoeten. 
 Hoe meer leden Similes heeft, hoe meer impact ze kunnen hebben op de overheid 

 

 

http://nl.similes.be/


 

 
 

Een ouder getuigt: De toekomst van mijn kind, volwassen maar met een psychische kwetsbaarheid  

 
Groot was ons geluk toen onze 2e geboren werd. Tijdens het groot worden, merk je echter 
dat er iets anders is. Elk kind is uniek. Toch maak je je ongerust. Je komt bij de 
hulpverlening terecht. Onze zoon bleef echter in zijn logica dat hij geen hulp nodig had. 
Eens de diagnose dan toch gesteld wordt, heb je het daar lastig mee. Na een tijd vonden we 
toch een manier om daar mee om te gaan. De schuldvraag verdween. 
Kort nadien kwam echter de ontnuchtering. Psychisch ziek zijn, is geen rationeel gegeven. 
Je denkt dat het wel zal keren. Het is als ouder dan ook koorddansen. Hoe je positioneren? 
Hoe rekening houden met autonomie, onafhankelijkheid en afhankelijkheid? 
Wat ons beweegt is niet onszelf maar ons kind. Hoe kunnen we de focus van ons kind en die 
van onszelf verbinden? We zijn en blijven ouders. Wat met de toekomst van ons kind? Gaat 
ons kind nog een leven hebben in de maatschappij? Hoe zal zijn erfdeel hem ten goede 
komen. Zal hij kunnen blijven wonen waar hij nu woont? 
Verbondenheid die je niet kunt vatten in woorden. We kunnen de pijn niet wegnemen maar 
we kunnen er wel leren mee omgaan. 
Getuigen over wat je kind meemaakt, kan een steun zijn voor deze pijn. We hebben meer 
getuigenissen nodig. Laat ons het taboe en de schaamte doorbreken. Waarom zijn we 
beschaamd? Omdat het niet past in onze perfecte maatschappij. Er is echter geen reden tot 
stigmatiseren. Getuigenissen dragen bij tot het bespreekbaar en aanvaardbaar maken 
zodat onze kinderen open en authentiek deel kunnen uitmaken van onze maatschappij. 
 

Prof. Dr. Frederik Swennen, UAntwerpen, Hoogleraar personen- en familierecht 
Bewindvoering: een element van successieplanning van ouders met een zorgenkind? 

 
De vraag is niet ‘Wat na ons?’ maar wel ‘Wat tijdens ons?’ 
In het Frans is daar een mooie uitdrukking voor ‘le pendant parent’ in plaats van  
l’après-parent. Wat kunnen we nu doen? Welke technieken kunnen we inzetten zodat 
de overgangen stap per stap gebeuren? Hoe kunnen we ons voorbereiden?  
Welke rol kan de bewindvoering spelen? 
 
Sinds 1 september 2014 is er een nieuwe wet van kracht op de beschermde persoon.  
De vrederechter neemt het over! Oei! => heb echter geen angst: 
 

 Unieke regeling voor beschermde personen met nadruk op autonomie 
 Er is een lange overgangsperiode (5 jaar) voorzien 

 
Uitgangspunt: we gaan uit van wat de persoon nog wel kan i.p.v. wat hij niet meer kan 
Vrederechter blijft de eerste aanspreekpersoon 
Regeling voor alle kwetsbare personen: 
 

 Buitenrechterlijk: wat we zelf nog kunnen doen 
 Rechterlijk:  de verlengde minderjarigheid wordt afgeschaft (vroeger bleef je het 

ouderlijk gezag uitoefenen, nu meer overheidscontrole) 
 



 
 
Wat staat niet in de wet? 
 

 Testamentair bewind: ouders met een minderjarig (of verlengd minderjarig) 
kind kunnen een voogd aanduiden. De vrederechter volgt dit normaal. 

 Testamentaire lastgeving: erfdeel onder lastgeving te stellen aan broer of zus 
van het kind 

 Gereserveerd erfdeel: je kan je erfdeel niet onder bepaalde voorwaarden laten 
toekomen (nu nog onbelast/onbevangen). CD&V is er voor om het erfdeel in een 
stichting te steken. Dit zou dan met vrijstelling van successierechten zijn of met 
gunstige fiscale regeling 

 
Welke problemen zijn er? 
 

 Belangrijkste probleem = zorgprobleem (naar de winkel gaan, de was ophangen, 
naar de kapper, ..  wie gaat dat doen? 

 Bestuursprobleem: wie krijgt het geld in handen? Hoe staan we ons kind later 
(na ons) bij in het dagdagelijkse bestuur? Hoe zorgen we dat hij die schenking 
niet kwijtspeelt? 

 Erfopvolging; van de ene dag op de andere kan dit belangrijk zijn: bijvoorbeeld: 
Wat gebeurt er als het kind sterft? Naar waar gaat het geld dan? Naar de neven en 
nichten die er niet meer naar omgekeken hebben? 

 Zelfbescherming ouders: waar vinden we de informatie? De notaris weet het 
ook niet altijd. Centralisatie van informatie bij de Koning Boudewijnstichting 

 

Tips en suggesties in een vijf gangen menu: 
 

1) Amuse: goed begonnen is half gewonnen: 
 

 Praat met het zorgenkind. Je moet het zorgenkind meekrijgen 
 Praat ook met het andere kind! 
 Praat met de buren, met de vrienden 
 Praat met het semi-professioneel netwerk (v.b. in Similes leidt men 

bestuurders van stichtingen op) 
 Laat je professioneel bijstaan 

http://juridischeuitgaven.diekeure.be/productblob/img/202142201_01(1024x748_3990).png


 
Je kind voorbereiden op onafhankelijkheid, dat is het uitgangspunt 

 
2) Voorgerecht 

 
Doen: zet de bewindvoering op voorhand in: ga als ouder op pensioen bij leven! 
 

 Private stichting 
 
=> kan later als bewindvoerder aangesteld worden 
=> kost geld  
=> je moet mensen vinden die in het bestuur van de stichting willen zitten (minimum 3) 
 
 Stichting openbaar nut 

 
=> je kan een fonds op naam hebben die als bewindvoerder fungeren 
=> is goedkoop want je deelt dit met vele ouders 

 
Niet doen: een testamentair aanduiden of bewindvoering na overlijden laten starten 
 

3) Hoofdgerecht: 
 

 Ouders als bewindvoerder of vrederechter kan er een aanstellen. Als 
ouder wordt er niet verwacht dat je een jaarlijks verslag schrijft 

 Je hebt de mogelijkheid om en bewindvoerder als opvolger aan te duiden 
 Je kan schenkingen doen naar en voor rekening van het kind (v.b. uit het 

erfdeel van het kind aan iemand anders (die b.v. bewindvoerder wil 
worden) 

 Het is verstandig om een professioneel bewindvoerder aan te stellen in 
combinatie met een familiale bewindvoerder 

4) Kaas  
 

 Gebruik de kaasstolptechniek: een kaasstolp over het vermogen van het 
kind => Zo kan de vrederechter er niet aan 

 Hoe? Je stopt het in een burgerlijke maatschap of een stichting 
 

 
 

5) Zoeternij: zoek je gemoedsrust bij leven! 
 
 



 
 

Martine De Moor, coördinator Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Similes  
 

Bewindvoering op een kleinschalige, humane en correcte manier 

Als de persoon zijn goederen niet kan beheren, is het goed om een bewindvoerder te 
hebben. De aanstelling ervan gebeurt door een vrederechter. 
Het is belangrijk dat er een open sfeer is met de bewindvoerder. Communicatie is 
belangrijk.  
 
Wat zijn de competenties van een goede bewindvoerder? 
 

 
 
 
Op deskundigheidsvlak: 
 

- Administratief, een verslag kunnen maken 
- Goede regeling kunnen uitwerken ten aanzien van inkomsten en uitgaven 
- Kunnen werken met boekhoudkundig pakket 
- Nauwkeurig 

 
Op psycho-sociaal vlak: 
 

- Interesse in de problematiek 
- Tijd kunnen vrijmaken 
- Respect, communicatief, empathisch 
- Noden kunnen inschatten 
- Oplossingsgericht kunnen werken 

 
Verschillende stappen 
 
Fase 1: 
 
Geschikte kandidaten vinden: Sociaal bewogen mensen die naast hun job enkele 
dossiers beheren. 
Similes verzorgt opleidingen voor bewindsvoerder (nieuwe opleiding in Antwerpen in 
2015). Vooraf zijn er motivatiegesprekken 
Welke kandidaten? Maatschappelijk werkers, leraars, sociaal assistenten, 
bruggepensioneerden 
 
Fase 2: voorstelling van de kandidaten => vrederechter, hulpverlening, mantelzorger 
 
Fase 3: goede afspraken maken. Draaiboek voor de persoonsgerichte bewindvoerder  

http://www.mentorservicesunlimited.com/


 
Aanstelling en ondersteuning Similes: 
 
Hulpverlening, vrederechter, client, familieleden 
Engagement: lid van Similes, deelname aan bijscholing, steungroep bewindvoering, 
persoonlijk en respectvol contact naar de cliënt, deskundige aanpak, vertrouwen 
creëren, jaarverslag. 
Ondersteuning: zeer divers qua dossiers 
Resultaten: 100 dossiers in Oost- en West-Vlaanderen 
Similes bouwt zijn kenniscentrum verder uit als waardevol initiatief 
 
 

Gilbert Lemmens, diensthoofd psychiatrie UZ Gent en docent UGent 
Ouders en volwassen kinderen met psychiatrische problemen: een catch 22? 

 
‘Ouders en volwassenen met psychiatrische stoornissen: samenleven is soms niet 
mogelijk maar ik zou ze ook niet buitenzetten’. 
 
Wat zegt ons brein? 
 
We hebben een cognitief deel: de frontale cortex => we kunnen denken 
Het brein rijpt echter tot 20 jaar; dit deel ontwikkelt het laatst. De tendens is dat dit nog 
trager gaat rijpen (tot 25 jaar). 
 
Daarnaast hebben we het limbische, emotioneel brein. Dit brein ontwikkelt zich al 
vroeger. Als jongere reageer je emotioneel. Eerst doen en dan nadenken. Het emotioneel 
brein is sneller aan het rijpen.  
 
Momenteel krijgen we een generatie van curling ouders. Ouders die zoals bij het Curling 
spel, de ijsbaan poetsen voor hun kinderen.  
 

 
 
We leren kinderen minder probleemoplossend denken. We maken de weg te veel vrij als 
ouders. Ze moeten zelf de weg vrij leren maken.  
 
Het emotioneel brein is te actief => traumatische ervaring 
Het cognitieve brein die de emotie moet controleren werkt echter niet goed. Dus dat 
maakt het moeilijk om medicatie toe te dienen.  



Als we het emotioneel brein plots stil leggen, leggen we ook het cognitieve brein stil. Met 
als gevolg dat het nog slechter gaat.  
 
Een aan te raden boek: Pubers, een bijzondere diersoort van David Bainbridge 
 

 
 

- We moeten de zelfredzaamheid bevorderen. Een goede balans tussen zorg geven 
en overbezorgdheid.  

- Goede communicatie met familieleden en betrokkene 
- Een goede partner is belangrijk 
- Wacht niet tot de kinderen 40 of 50 jaar zijn! Wat als je een ongeluk hebt en de 

beide ouders zijn dood? 
 
Enkele handvaten: 
 

 Accepteer de beperking of het verlies (zowel bij ouders als bij de kinderen) 
 Kijk waar zelfstandig functioneren mogelijk is en waar zorg nodig is 
 Gedeelde zorg (met externen) is belangrijk:  
 Te goede ouders: als je te veel doet, is het niet goed. Iets minder zorgen. 
 Dingen die je niet graag doet, uitbesteden 
 In dialoog tussen ouders en kinderen 
 Aandacht voor de positieve aspecten en leuke activiteiten 
 Niet wachten tot later! Nu beginnen 
 Als je morgen doodvalt, moet het geregeld zijn 
 Belast er je andere kinderen niet mee! 
 Blijf weg uit de eigen emotionaliteit en neem het niet persoonlijk 
 Doseer tijd die je investeert in zorg en tijd die je investeert in je relatie. Soms is 

minder aandacht voor het kind beter 
 

 

Annick Buggenhout, Adviseur Estate Planning KBC. Een bank aan het woord: De private 
stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind 

Als je niets doet, dan sponsor je de staat! 

Bij overlijden van de ouders, gaat het naar de kinderen (27% successie naar de staat) 

Bij het overlijden van het kind gaat  het naar broer of zus (65% successie naar de staat) 



Een private stichting kan een oplossing bieden 

 Rechtspersoon waarin een vermogen geplaatst wordt om het zorgkind te onderhouden 
 Stichting wordt eigenaar => erfrechterlijk probleem is zo opgelost 
 Bestuursprobleem wordt ook opgelost 
 Het is fiscaal voordelig 

Rechtspersoon – verpakking creëren 

 Erfdeel van zorgkind in onder brengen 
 Het moet een belangeloos doel zijn 
 Subsidiair doel: wat na het leven van het zorgkind? 
 Geen rechtstreeks stoffelijk voordeel, geen winst voor bestuurders, wel een vergoeding 
 Private stichting beheert het vermogen van de ouders. Dit wordt vastgelegd in de statuten 

van de stichting 
 
 

Juridisch aspect 

 Stichting wordt notarieel opgemaakt (bij leven) 
 Of via notarieel testament (bij overlijden) 
 Oprichting door ouders en/of meerdere personen 
 Geen minimum vermogen vereist => het kan via bijstortingen aanwassen 
 Ondernemingsnummer aanvragen + het moet in het Staatsblad verschijnen (dan is het 

officieel) 

Wat komt er in de statuten van de stichting? 

 Naam + zetel + doel 
 Aanduiding van het bestuur 
 De wijze van besluitvorming; welke meerderheid kan beslissen of de statuten aanpassen?  
 Wat moet er bij ontbinding gebeuren? 

Organen 

 Geen aandeelhouders 
 Raad van Bestuur met minstens 3 leden 
 Voorzie ook de opvolging of hoe die gekozen worden. V.b. een Comenes bestuurder 
 Criteria van samenstelling 
 Optioneel: Raad van Toezicht 

Boekhoudkundige verplichting 

Indien vermogen kleiner dan 1.250.000 Euro en kleiner dan 5 werknemers => boekhouding kan 
gebeuren via een kasboek (wordt neergelegd bij de kamer van koophandel) 

Ontbinding 



 Als de duur is verstreken of als het doel van de stichting is gerealiseerd 
 Ontbinding via de rechtbank 

Hoeveel kan je in een stichting onderbrengen? 

 Je moet rekening houden met de reservatoire erfgenamen inclusief het zorgkind.  
(echtgenote en kinderen): recht op reserve in natura, vrij en onbelast: 

 1 kind: ½ beschikbaar om in de stichting onder te brengen 
 2 kinderen: 1/3 beschikbaar om in de stichting onder te brengen 
 3 kinderen: ¼ beschikbaar om in de stichting onder te brengen 

Fiscaliteit 

 Oprichting bij leven via een notariële akte: 5,5% schenkingsrecht op het ingebrachte 
vermogen. Dus het is interessant om het initieel vermogen laag te houden om zo het 
schenkingsrecht te beperken 

 Oprichting bij overlijden (via testament): 8,5% successierechten 
 Bijkomende schenkingen kunnen zonder schenkingsrecht mits je nog 3 jaar leeft 
 Jaarlijkse taks ter vergoeding van de successierechten: 0.17% 
 Beter een woning voorzien dan bijvoorbeeld een maandelijks bedrag (=belastbaar) 

Private stichting = de enige rechtspersoon die kan worden aangeduid als bewindvoerder 

Voordelen 

 Doelvermogen in verpakking 
 Dagelijkse kosten worden gedragen 
 Geen nieuwe successierechten bij overlijden erfgenaam 

Nadelen 

 Kosten structuur (oprichtingskosten, boekhouder, …) 
 Problematiek van de reserve (het deel dat je kan onderbrengen in de stichting) 
 3 bestuurders vereist (bereid en bekwaam) 
 Geen discretie (publicatie in Staatsblad) 
 Fiscaliteit op vaste uitkering 

Alternatieven 

 Via clausule in huwelijkscontract (uitstel erfrecht tot dat de langstlevende ouder is 
overleden) 

 Via testament => bestuursprobleem oplossen via voorlopige bewindvoerder 
 
 



 
 
 

Workshop: Hoe en waarom richt ik een private stichting op?  
Stappenplan, Luc Weyts, erenotaris Mechelen  

Waarom een private stichting? 

 Het vermogen wordt ondergebracht in een private stichting en zorgt zo dat het 
beheerprobleem opgelost wordt voor de persoon die niet bekwaam is om zijn vermogen te 
beheren 

 3 beheerders: dit is om control te kunnen uitoefen en complementair te zijn: de een is goed 
in dit, de ander is goed in dat. Je kiest zelf de mensen die je in de Raad van Bestuur zet. Als 
er iemand uit de RvB verdwijnt moet die vervangen worden. 

 Een van de beheerders kan ook de minder valide persoon zijn 
 Om onverdeeldheid te vermijden (om onroerend goed niet te hoeven te verkopen bij 

machtiging van een vrederechter) 
 Om een inkomen te geven dat kan instaan voor de verzorging 
 Wat als die persoon niet meer in leven is? De wet heeft voorzien dat er een terugkeer 

mogelijk is naar de ouders, broers of zussen (clausule: restschenking). Je moet dit laatste 
inbouwen in het statuut van de private stichting. 

Problemen? 



 Reserve: een erfgenaam in rechte lijn beschikt over een voorbehouden erfdeel (in natura) 
en kan dit opeisen 

 Heeft de minder valide wel zijn reserve gekregen als men het in een stichting heeft 
ondergebracht? 

 Men heeft bovenstaande opgelost => de minder valide krijgt certificaten in ruil voor wat er 
in de stichting is ingebracht en heeft op die manier toch zijn reserve gekregen 

 De economische eigendom zit dus bij het minder valide kind. De juridische eigendom 
behoort tot de stichting 

Fiscaal probeem: 

 Bij inbreng moet je in Vlaanderen 5,5 % schenkingsrecht betalen. Dat is duur vermits een 
normale schenking op roerende goederen slechts 3% bedraagt. 

 De oplossing bestaat er nu in om de stichting op te richten met laag beginkapitaal. Daarna 
wordt dat au fur et à mésure toegevoegd.  

 Bij het nieuwe wetsvoorstel is dat niet meer  nodig.  
 Voor de certificaten is er een taxatievastrecht van 50 Euro die moet betaald worden. De 

certificaten kunnen worden geschonken aan het kind aan normaal tarief (3%) 

Discretie: nu moet de naam van de persoon vermeld worden. Bij het nieuwe wetsvoorstel (moet 
nog gestemd worden) mag men het openbaar maken, men is evenwel niet verplicht 

Stappenplan voor oprichting van een stichting (statuten) 

1. Naar de notaris (kostprijs 1000 à 2000 Euro) 
2. Bankattest van de som die je inbrengt nodig 
3. De notaris maakt de ontwerpstatuten klaar. Hij heeft daarvoor ook een medisch attest 

nodig waarin de graad van onbekwaamheid staat 
4. Via verzoekschrift naar de vrederechter (dit kan via een advocaat of zelf (notaris helpt)) 
5. Machtiging/goedkeuring van de vrederechter. Hij kan eventueel een andere arts inroepen 
6. De akte wordt verleden door de notaris en de stichting bestaat 

Kleine boekhouding nodig: 

 Inkomsten en uitgaven noteren 
 Ieder jaar verslag van de private stichting tonen aan de vrederechter (controle) 

Ontbinding 

 De minder valide persoon is weer gezond 
 De minder valide persoon is overleden 
 Raad van Bestuur houden en motiveren waarom de stichting ontbonden wordt 
 De vrederechter beslist 

Vragen aan de notaris: 

Kan men ook onroerend goed inbrengen in de stichting? Neen, behalve de gezinswoning 

Als er iemand uit de RvB verdwijnt, moet die vervangen worden? Ja 



Mag de mindervalide huurgeld krijgen uit onroerend goed? Ja, maar het gaat wel in mindering van 
de uitkering. Dit geldt niet bij roerend goed: v.b. aandelen. De uitleg van het divident komt niet in 
mindering op de uitkering. 

 

Hoe start ik een woon-zorgproject op voor mijn kind? Bies Henderickx (sociaal 
ondernemer), coach GiPSo - Hoe bestuur ik een private stichting?  

 Directeur van VZW Pegode (netwerkorganisatie in Antwerpen) 
 Beheren 16 woon- en dagbestedingsprojecten 

Wie? 

Ondernemende ouders die elkaar kennen en die denken aan andere manier van zorg. Immers de  
minder valide kan zelf zelden kiezen met wie hij of zij gaat samenwonen: 

 Kwaliteit van leven 
 Zelf ondernemen maar niet alleen 
 Willen de levenspartners van hun minder valide mee helpen kiezen 

Het zijn vaak ook ouders die zich individueel melden of komen na een project dat niet is gelukt 

Motivatie? 

 Overtuiging dat wachten geen oplossing is 
 Willen zelf een belangrijke rol spelen 
 Wensen dat hun kind met vrienden door het leven kan gaan 

4 projectvoorwaarden 

1. Duurzaam de eigen regie opnemen en zelf verantwoordelijkheid nemen 
2. Financieel toegankelijke en betaalbare huisvesting (op basis van reële inkomsten). Privaat 

kapitaal is geen voorwaarde voor instappen. Het kan wel. Het is niet omdat je privaat 
kapitaal inbrengt dat je betere voorwaarden krijgt. Betaalbaarheid op basis van het 
vermoede inkomen of het vervangingsinkomen (1/3 er van – ongeveer 400 – 450 Euro per 
maand). Is er geen collectieve ruimte, dan komt dit op 60 à 70 Euro per persoon.  Wel 
collectieve ruimte: 20 Euro per persoon.  

3. Solidariteit en ondersteuning. De solidariteit gaat zover dat het budget dat jij ter beschikking 
stelt naar het geheel gaat. B.v.: je hebt als eerste een PAB budget, je zet dat in voor iedereen. 
Het vinden van gelijkgestemden is cruciaal. Deze solidariteit moet goed geregeld zijn.  

4. Inclusie en vermaatschappelijking: volwaardig deel van de maatschappij en niet in isolatie. 

GIPSO is opgericht als advies en coachingsorgaan voor dagbestedingsprojecten: dus voor wie zelf 
zo een project wil opstarten, zorgt GIPSO voor de coaching in de verschillende fases: 
voorbereiding, starten, begeleiding en nazorg. 
Er zijn 35000 mensen in de zorg waarvan 22000 op een wachtlijst. Gipso dient niet om deze 
wachtlijsten weg te werken. Gipso zorgt voor de ondersteuning in de complexe materie bij 



psychisch kwetsbaren. Gipso heeft amper subsidie maar veel begeestering en wordt ondersteund 
door minister Jo Van Deurzen. Meer informatie op http://www.gipso.be/  

Wat doet Gipso? 

 Advies en coachen 
 Woon- en dagbestedingsproject 
 Netwerk bieden aan ouders en personen met een beperking 
 GPS (de vragers definiëren de bestemming, GIPSO helpt hoe er naartoe te komen) 
 Nu reeds 63 projecten die de wens uitspraken om in eigen regie te werken 
 Weet dat het niet is omdat je initiatief neemt, dat je budgetgarantie krijgt 

Algemene uitgangspunten  

Vooreerst heb je gemeenschappelijke waarden en normen nodig samen met de andere ouders. 
Dus er wordt best een missie en visie geschreven ten aanzien van de kwaliteit van leven 

6 bouwstenen 

- Woonvorm 
- Ondersteuning reguliere diensten 
- Zorgengagement 
- Dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd 
- Mobiliteit 
- Gespecialiseerde ondersteuning 

Stappenplan 

- Verkennen 
- Concept uitwerken 
- Engagement 
- Start van het project 
- Nazorg fase 

Het project duurt 5 jaar – dus bij voorkeur starten op 16 jaar (gezien er slechts een inkomen is 
vanaf 21 jaar, heeft het geen zin om vroeger klaar te zijn). De verkenningsfase en mensen vinden, 
kan echter ook een paar jaar lopen. Dus in totaal een achttal jaar van bij start proces. 

Contactpersoon Oost- en West Vlaanderen: johan.timperman@groepubuntu.be  

Bevrijdingslaan 44 Avelgem – 056/646062 

Hoe gaat VZW Ipso te werk? 

• Oriëntatie op wonen en zorg: woonmogelijkheden in de buurt; kwaliteit van zorg; samenstelling 
van de groep; afstand tot ouderlijk huis; sociaal netwerk en dagactiviteiten. 
 
• Keuze voor kleinschalig wonen of voor een particulier wooninitiatief: ook zorgaanbieders 
realiseren kleinschalig wonen. Voor- en nadelen afwegen. 

http://www.gipso.be/
mailto:johan.timperman@groepubuntu.be


 
• Vinden van mede bewoners en mede initiatiefnemers: zowel toekomstige bewoners als hun 
  (mede)initiatiefnemers vormen samen een groep. Tijd voor kennismaking en professioneel 
advies ten aanzien van de groepsvorming. 
 
• Startsein voor oprichten wooninitiatief: aan de slag met visie op wonen en zorg; naam en 
brochure; stichting of vereniging; presentatie naar buiten. 
 
• Eerste contacten leggen met mogelijke samenwerkingspartners: gemeenten; woningcorporaties; 
zorgkantoor en eventuele zorgaanbieders. 
 
• Keuze voor een gemeente en een woningcorporatie of particuliere ondernemer: op basis van de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeenten) en ervaring met en inzet 
voor wooninitiatieven (woningcorporaties). 
 
• Vinden van een locatie voor nieuwbouw of kiezen voor een bestaand pand: let op de 
voorzieningen in de omgeving van de woning. 
 
• Start samenwerking betrokken partijen: stel een gezamenlijke Intentieverklaring en een 
Projectplan met hen op. 
 
• Indicatie zorg en begeleiding: zorgvraagverduidelijking; contacten met het Centraal 
Indicatieorgaan Zorg;   individueel indicatiebesluit. 
 
• Keuze voor een PGB of voor Zorg in Natura of een combinatie daarvan: mogelijk verschillende 
  financieringsvormen voor enerzijds dagbesteding en zorg en begeleiding in de woning 
anderzijds. 
 
• Ingebruikneming van de woning: ook na de opening moeten voortdurend stappen worden 
genomen om   ervoor te zorgen dat huis en zorg op orde blijven en tot tevredenheid van de 
bewoners en hun ouders zijn. 
 
Volgende aandachtspunten en keuzes op het terrein van wonen, zorg en financiën komen tijdens 
het planproces zeker aan de orde: 
 

Wonen 

• Huren of kopen 

• Samen met andere groepen 

• Vereiste woningaanpassingen 

• Voorzieningen in de buurt  

• Toegankelijkheid 

 

Zorg 

• Zorgaanbieder of zelf werkgever  

• Zorgzwaarte 

• Mantelzorg 

• Dagbesteding 

• Zorgovereenkomst 

 

Financiën 

• Startsubsidies 

• Hoogte Persoonsgebonden budget (PGB) of zorgzwaartepakket (ZZP) 



• Huurtoeslag 

• WMO-bijdrage 

• Sponsoring 

• Kosten levensonderhoud 

• Eigen bijdrage 

Voorbeelden van woonzorgprojecten 

1) Casi di Mauro – Schilde   

Casa di Mauro werkt vanuit een sociaal-begeleidende visie waarbij de agrarische activiteiten een 
hulpmiddel zijn: 

Natuur, sociaal aspect en integratie: samen in de tuin werken, dieren verzorgen, samen het 
huishouden doen, brood bakken, koken met eigen gekweekte groenten en fruit,...  Integratie van 
de persoon met een beperking wordt mogelijk gemaakt door het werken op en om de boerderij, 
door samenwerking met de bio-boer en anderen die de grond mee bewerken, coaching van teams 
door Equisource (hippotherapie) op de boerderij, kinderen en volwassenen die komen 
paardrijden, aanbod van producten op de boerderij, regelmatige uitstappen,...  

Wonen en Leven: de  personen met een mentale beperking wonen in op de boerderij samen met 
één van de professionele begeleidsters, die er ook woont en 's nachts instaat voor de opvang. Het 
huiselijke is heel belangrijk, zich thuis voelen. Er zijn ook 2 studio’s voor personen die meer 
autonoom zijn, maar nog wel af en toe een beroep moeten doen op externe begeleiding.  

Dagbesteding: naast de inwonende personen,  is er plaats voor 6 personen met een mentale 
beperking in de dagbesteding. Zij worden bijgestaan door professionele begeleiding. 

Kwaliteit: het is belangrijk dat deze buitengewone mensen kunnen wonen en leven in een 
kwaliteitsvolle en duurzame omgeving. Kwaliteit op verschillende vlakken: begeleiding, wonen, 
dagbesteding, ontwikkelen, voeding, vrije tijd … 

En dit allemaal vertrekkend vanuit de mogelijkheden die deze buitengewone mensen hebben en 
niet vanuit hun beperking. 

Petra Nonneman en Lieve Debaillie-Dupon noemen hun leefboerderij naar Lieves dochter Mauro 

 



Petra Nonneman (43) en haar vriendin Lieve Debaillie-Dupon (41) realiseren een gezamenlijke 
droom. Ze openen een leefboerderij voor mensen met een beperking. De boerderij wordt Casa di 
Mauro genoemd, naar Lieves dochter Mauro.  

De Kontichse Petra Nonneman en de Mortselse Lieve Debaillie-Dupon leerden mekaar kennen via 
de ropeskipping club van hun kinderen. ‘We raakten aan de praat en ontdekten al snel dat we 
dezelfde zelfstandige droom deelden.'  

Voor Petra, die werkt als opvoedster, lag een project in de verzorgingssector voor de hand. Lieve 
wou graag extra tijd doorbrengen met haar gehandicapte dochter Mauro. ‘De puzzelstukjes vielen 
al snel ineen', zegt Petra. ‘We kwamen op het idee om buitengewone mensen samen te brengen in 
een buitengewone omgeving, door een leefboerderij op te starten voor mensen met een 
beperking.'  

Intussen vonden Petra en Lieve ook een locatie, met name een te renoveren Kontichse hoeve. De 
dames willen intensief samenwerken met mensen en zelfstandigen uit de buurt. Een van die 
zelfstandigen is plukboerderij Grondsmaak, dat wordt gerund door twee bio-boerinnen uit de 
buurt. ‘Zij willen de kinderen helpen om het leven op de boerderij te ontdekken', zegt Petra.  

Via Equi Source, dat hippotherapie aanbiedt, wil Casa di Mauro de bewoners vertrouwd maken 
met de rustgevende eigenschappen van paarden. ‘Ook mensen van buitenaf zullen daarvoor bij 
ons terechtkunnen.'  

Tenslotte wordt samengewerkt met de vzw Pegode, die ondersteuning op maat biedt aan mensen 
met een beperking. ‘Directeur Bies Henderickx zit al lang in de sector en kan ons de nodige tips 
geven om onze aanpak op punt te stellen.'  

Casa di Mauro staat in de eerste plaats open voor mensen met een verstandelijke handicap, maar 
er kunnen ook mensen terecht die minder begeleiding nodig hebben. ‘In onze dagverzorging 
kunnen we zes mensen opvangen', zegt Petra. ‘Daarnaast zullen er acht mensen inwonen (zes 
kamers met gezamenlijke leefruimten en twee studio's). In totaal kunnen in onze Casa dus een 14-
tal mensen terecht.' De hoeve is momenteel nog niet in optimale staat. ‘We beseffen dat we nog 
heel wat opknapwerk voor de boeg hebben, maar dat hebben we er absoluut voor over om onze 
droom te verwezenlijken.' 

Meer info op http://www.casadimauro.be/  

2) VZW Honk – buurt van Leuven 

http://www.casadimauro.be/


 

HONK is een project voor 16 jongeren met een beperking. Ze lopen school in Ter Bank 
en Windekind, scholen van bijzonder onderwijs in Leuven. Hun leeftijd varieert tussen 
15 en 22 jaar. Ze wonen in Leuven en omgeving. We 
vonden elkaar als ouders rond het idee om deze vriendengroep samen te houden. Ook 
nadat ze de school hebben verlaten. De immer groeiende wachtlijsten hebben ons 
aangezet om zelf initiatief te nemen. 
Concreet hebben we vzw HONK opgericht. Want als ouders willen we niet alleen 
initiatiefnemers zijn maar ook samen met onze kinderen de regie in handen hebben van 
het traject dat we de komende jaren zullen afleggen. 

We willen dat onze jongeren samen door het leven kunnen gaan in een warme 
vertrouwde omgeving. En dat ze maximaal in het leven en in de maatschappij kunnen 
blijven staan. Met een kwalitatieve ondersteuning waarin wij als ouders ons engagement 
zullen opnemen, samen met professionelen en vrijwilligers uit de omgeving van onze 
jongeren. 

We zoeken een eigen plek. Eerst willen we zorgen voor dagbesteding en begeleid 
werken. Voor Lauranne en Marie is dat al nodig vanaf de zomer van 2014. Ze kunnen 
dan niet langer naar school gaan. Daarna evolueren we naar een residentiële opvang. 
Een geschikte locatie moet dit project concreet gestalte geven. Daarbij zijn er een aantal 
pistes: 1) verwerven via erfpacht van grond en/of gebouw (financieel de meest 
aantrekkelijke formule) 2) Bouwen of verbouwen van een bestaand pand 3) Een 
langlopend huurcontract 

Met de steun van experten: 

GIPSO – www.gipso.be – heeft een jarenlange ervaring met het begeleiden en coachen 
van woon-zorginitiatieven tijdens de hele opbouw van zo’n project. Deze organisatie 
zorgt onder meer voor de contacten met de handicap specifieke voorzieningen en de 
reguliere diensten, begeleidt oudergroepen in hun onderhandelingen met instanties en 
overheden, geeft ondersteuning bij het opmaken en faseren van projecten, adviseert op 
vlak van vermogensbeheer, … 

http://www.gipso.be/
http://www.honk.be/wp-content/uploads/2014/09/Honk-jongeren-foto.jpg


Inclusie Invest – www.inclusieinvest.be – is een coöperatieve vennootschap met sociaal 
oogmerk. Met als unieke doelstelling het meefinancieren van woonvormen voor mensen 
met een beperking. Ze zorgen voor aangepaste, betaalbare en energiezuinige woningen. 
Belangrijk is dat de jongeren dicht bij hun familie en sociale netwerk kunnen wonen. De 
stichtende aandeelhouders zijn enkele voorzieningen uit de sector. Daarnaast is er ook 
PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen. 

Met jullie steun: 

In een latere fase kan je intekenen op aandelen van € 2.000. Langs deze weg zorgt de 
omgeving van de personen met een beperking voor kapitaal ter waarde van minstens de 
helft van de kostprijs van hun project. 

Nu al kan je ons project steunen met een gift op rekeningnummer BE 13 – 3770 5161 
3939 

Meer info op http://www.honk.be/  

3) Think out of the box – Schilde 

Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van? Alleen 
is deze droom iets moeilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft.  
 
Gelukkig leven we in een welstellende regio. Vlaanderen biedt deze kinderen en 
jongeren een goed georganiseerde ondersteuning aan. Ze kunnen elk met hun 
mogelijkheden en beperkingen genieten van prima onderwijs en zorg. En zodra ze de 
leeftijd van 21 hebben bereikt, kunnen ze terecht in een dagcentrum of een voorziening. 
Mooi toch? Helaas, dit is theorie. De praktijk leert ons dat die doorstroming uiterst 
moeizaam verloopt. Een aantal van onze kinderen heeft intussen de leeftijd van 21 
bereikt en we stellen vast dat er voor hen gewoon geen plaats is. Noch in de 
voorzieningen noch in de dagcentra. Met andere woorden: we zijn volledig op onszelf en 
onze familieleden aangewezen.  
 
Daarbij komt nog dat onze kinderen onmogelijk kunnen samenblijven onder de huidige 
regelgeving. Ze zitten namelijk al jaren samen in het bijzonder onderwijs of gaan al jaren 
samen naar de scouts of naar een sportclub. Zo hebben ze een hechte vriendschapsband 
opgebouwd. Het zou zonde zijn die vriendschappen verloren te laten gaan, vooral omdat 
relaties opbouwen én onderhouden voor onze kinderen niet evident is.  
 
Daarom hebben we als ouders de handen in elkaar geslagen om onze kinderen een 
warme thuis te bieden. Om dit doel te bereiken hebben we de VZW Think out-of-the-box 
opgericht. 

http://www.inclusieinvest.be/
http://www.honk.be/


 

VZW Think out-of-the-box huurt een prachtig huis in het domein Dieghemhof, August 
Van de Sandelaan 2A in 2970 Schilde. Onze kinderen hebben het huis ondertussen zelf 
een naam gegeven: Het vriendenhuis.  
 
Het Dieghemhof vormt samen met het Puttenhof een groen, historische cluster aan de 
rand van de dorpskern. Het geheel is een beschermd dorpsgezicht en staat dus onder 
controle van stedenbouw/monumenten en landschappen / bos en groen. 
 
Dit pand werd tussen 2006-2007 gerenoveerd en uitgebreid van de bestaande woning 
tot het actuele woonverblijf met bijhorend therapiepaviljoen. De indeling van het pand is 
100% in overeenstemming met de doelstelling van VZW Think out-of-the-box en van de 
bewoners. 
 
Het pand behoorde in het verleden toe aan Anautica vzw, een gelijkaardig project. 
 
VZW Think out-of-the-box zet dit project voort en maakt er opnieuw een thuis van voor 
jongvolwassenen met een mentale beperking. 

 

Meer info op http://www.thinkoutofthebox.be/home.html  

http://www.thinkoutofthebox.be/home.html


4) Villa Vief – Lokeren 

Villa Vief vzw is een woonproject in Lokeren, opgericht door een aantal ouders van 
kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om er voor te zorgen dat 
onze kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk 
kunnen wonen. 

 

Zorg 

De zorg wordt voorzien door het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) van de bewoners. Zorg kan worden ingekocht 
naarmate er PAB of PGB voorhanden is. We zullen hiervoor samenwerken met De 
Sperwer vzw, die ons zal helpen met het zoeken en selecteren van de juiste begeleiding. 
Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat, wanneer onze kinderen thuis zijn, er 
permanent een persoonlijke assistent aanwezig is om een oogje in het zeil te houden. 
Overdag zullen alle bewoners, in de mate van het mogelijke, een eigen dagbesteding 
hebben (dagcentrum, begeleid werk, vrijwilligerswerk,…) 
Omdat we niet weten wie, wanneer PAB of PGB toegekend krijgt is het noodzakelijk dat 
er een sterke solidariteit is tussen de bewoners. Alle toegekende budgetten worden 
samengelegd en gebruikt om voor de hele groep zorg in te kopen. 

Woning 

Om voldoende zorg voor onze kinderen te kunnen voorzien en toch een huiselijke sfeer 
te kunnen behouden hebben we ervoor gekozen om twee wooneenheden met elk zes 
ruime studio’s te bouwen. In elk huis zal steeds een begeleider aanwezig zijn. Enkel ’s 
nachts zal er voor beide wooneenheden slechts één begeleider aanwezig zijn, die kan 
overnachten in een eigen kamer tussen beide huizen in. Elke woning zal, behalve de 
gedeelde nachtdienst, volledig onafhankelijk functioneren. Elke bewoner zal zijn eigen 
kamer hebben met een eigen badkamer en zithoek. Naast deze zes kamers heeft elk huis 
een gemeenschappelijke keuken, leefruimte, bergruimte,… 



Organisatie 

Voor de praktische organisatie worden we begeleid door Bies Henderickx, algemeen 
directeur van Pegode vzw en mede-oprichter van GIPSO, die al veel ervaring heeft met 
het opstarten van soortgelijke projecten. Hij heeft de nodige kennis, ervaring en 
contacten om dit project mee in goede banen te leiden. 
Op zijn aanraden zullen we voor de financiering van het gebouw ook samenwerken met 
een investeringsmaatschappij die al een aantal van dit soort projecten heeft helpen 
oprichten. 
In ruil voor deze investering zullen alle bewoners huur betalen. Deze huur bedraagt 
ongeveer één derde van het inkomen van de bewoner. 
Woon- en leefkosten worden betaald door de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en/of de integratietegemoetkoming. 

We organiseren ook evenementen om de kas te spijzen:  

 Fuif Eksaarde – 6 december 2014 – zaal Ons Vermaak 

Een groep vrijwilligers organiseert elk jaar een fuif waarvan de opbrengst naar een goed 
doel gaat. Dit jaar hebben ze besloten hun winst aan onze vzw te schenken. Hartelijk 
dank aan deze mensen. Verwacht je maar aan dansbare muziek uit de jaren ’80-’90. 

 Wintermarkt De Sperwer – 12 december 2014 

Bezoek ons kraampje op de gezellige wintermarkt van het dagcentrum De Sperwer. 
We verkopen onze champagne per fles, geschenkenmandjes, zelf ontworpen 
kerstkaartjes, etc. 

 Kerstmarkt Lokeren – 13 en 14 december 2014 

Bezoek onze chalet/champagnebar op de gezellige kerstmarkt op het Marktplein van 
Lokeren. We verkopen onze champagne per glas en per fles, Villa Vief broodjes, 
geschenkenmandjes, zelf ontworpen kerstkaartjes, etc. 

 

Koop deze prachtige polo of onze heerlijke champagne. Steun ons project. Bezoek onze shop 

Meer info op:  http://www.villavief.be/  

http://www.villavief.be/shop/
http://www.villavief.be/


5) VZW Sint-Pieter Lier 

De vzw Sint-Pieters, die zich inzet voor de huisvesting van andersvaliden, sloot een uniek 
samenwerkings- akkoord met de Lierse Maatschappij voor Huisvesting. Aan de Irislaan komen in 
twee voormalige rijhuisjes vijf appartementen.  

De Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH) heeft tot taak sociale woningen te bouwen, te 
verhuren en te verkopen. In de wijk Zuid-Australiëgeeft ze nu twee aanpalende rijhuisjes in pacht 
aan de vzw Sint-Pieter, een jonge vereniging die zich inzet voor de huisvesting van mentaal 
gehandicapten die, mits vakkundig toezicht, alleen kunnen wonen. 
 
'Onze maatschappij heeft hier in de wijk een 70-tal woningen en 40appartementen', zegt directeur 
Marc Vanden Eynde. 'Sommige daarvan zijn aan renovatie toe. Met deze twee kleine huisjes hadden 
we een probleem. Om ze in overeenstemming te brengen met de vereiste normen, zouden we ze 
moeten 'overkapitaliseren'. Met andere woorden, we zouden met de lage huur onze investering nooit 
kunnen recupereren. Het voorstel van de vzw Sint-Pieter kwam precies op het goeie moment. Ze 
zochten een ruimte waarin ze vijf tot tien andersvaliden onder beperkt toezicht alleen konden laten 
leven. Wij verhuren de twee huisjes voor 400euro per maand en zij nemen de volledige verbouwing 
op zich.' 
 
Michel De Vries, de voorzitter van vzw Sint-Pieter, toont op de plannen hoe de indeling zal zijn. Op 
het gelijkvloers komt een gemeenschappelijke leefruimte en een appartement. Op de twee hogere 
verdiepingen telkens twee appartementen met een woon- en een slaapkamer, een keuken en een 
badkamer. 
 
Levenswerk 
 
'De vzw Sint-Pieter is een initiatief van een vriend van mij, Dirk Nyssen, die ons in 2008 is ontvallen', 
zegt De Vries. 'Met enkele vrijwilligers zetten wij zijn levenswerk verder. Tijdens onze 
zoektochtkwamen we in contact met het Liers Overlegcentrum voor Gehandicapten (LOG). De LMH 
zetelt in het LOG en via hen kregen we de kans om ons project te realiseren aan de Irislaan. De 
bouwaanvraag is vorige maand ingediend. We hopen in september de stedenbouwkundige 
vergunning te ontvangen, zodat we kort daarna met de werken kunnen beginnen. Voor de 
permanente begeleiding van de bewoners doen we beroep op een ander lid van het LOG: vzw De 
Lier, die reeds meerdere opvanghuizen uitbaat en dus over de gepaste knowhow beschikt.' 
 
Michel De Vries verheugt zich uiteraard over het welslagen van het project maar steekt toch de 
vinger op: 'Ondanks de grote inspanningen blijft de nood aan opvang voor andersvaliden in 
Vlaanderen zeer hoog', besluit hij. 'Wij hopen dan ook dat ons initiatief een succes wordt en dat het 
als voorbeeld mag dienen voor anderen.' 

6) Boerderij ’t Eikenhof Lokeren 



 

Op de terreinen van geitenboerderij 't Eikenhof wordt gestart met een woonproject voor vier 
personen met een beperking. De bewoners krijgen begeleiding van de zorginstelling Emiliani. 

Peter Van Kerckhove en Monique Vervaet van geitenboerderij 't Eikenhof in de Eekstraat dachten al 
langer na over een woning voor Moniques’ broer Herman (43). 

‘Toen mijn jongste broer Stefaan, die vooraan op onze boerderij woont, een bericht las over 
projecten in verband met woongarantie-ondersteuningsgarantie, zijn we prompt naar een infoavond 
gegaan’, vertelt Monique.  

‘Het was de bedoeling dat er dit jaar tien projecten in Vlaanderen konden opstarten. Er is echt wel 
nood aan privé-initiatieven omdat er zulke lange wachtlijsten bestaan voor personen met een 
beperking.’ Ze dienden een project in en dat werd geselecteerd. 

Herman heeft het syndroom van Down en woonde tot voor kort bij zijn ouders in Moerbeke.  

Samen met Birger Vandeputte (22), Marleen Uyttenhauwen (52) en haar broer Willy (58) – alle drie 
ook bewoners met een mentale beperking – woont hij sinds zondag in het huis in de Eekstraat.  

‘Dat is ideaal voor Herman, want een instelling zou niets voor hem zijn’, aldus Monique.  

Het huis waar de bewoners wonen, stond er al als jeugdverblijf voor groepen. 

‘Dat moet nu natuurlijk wijken. Overnachten met een groep zal niet meer kunnen op onze boerderij, 
maar bezoeken overdag wel.’ 

De Lokerse zorginstelling vzw Emiliani zorgt voor de nodige begeleiding voor de bewoners, maar 
ook Peter, Monique en haar broer Stefaan zullen waar nodig helpen.  



‘Emiliani heeft bovendien de andere bewoners uitgekozen, want een voorwaarde was dat minstens 
drie van de vier bewoners op een wachtlijst moesten staan’, zegt Monique. 

Birger Vandeputte ziet het samenwonen al helemaal zitten: 

‘Ik woonde bij mijn ouders, maar zal dus voortaan hier wonen. De andere bewoners zien er wel leuk 
uit’, vertelt hij.  

‘Ik werk ook al enkele dagen bij een zorgboer, dus is het wel leuk om aan de boerderij te wonen.’ 

7) Het huis van Niels 
 
 

 

De bedoeling is een bestaande woning in eigendom van de initiatiefnemers om te bouwen tot 5 
woongelegenheden voor mensen met een PAB die er dan volledig zelfstandig kunnen leven op hun 
eigen tempo en volgens hun eigen noden, alles wordt afzonderlijk voorzien zoals u verder op de site 
zal kunnen vaststellen. 

Ook wordt gezocht naar personen die mee in het project willen stappen, iedereen met evenveel 
rechten en plichten. Iedereen die instapt heeft medezeggenschap in de verwezenlijking van het 
project en de vzw! 

 Met geluk heb ik Vera RENCKENS en haar inwonende zoon Tom VANDEREYKEN leren kennen. Het 
klikte onmiddellijk tussen ons drieën. 

 Tom lijdt aan Cerebrale Parese door een tekort aan zuurstof bij de geboorte. Door hen te leren 
kennen en mee te gaan naar meerdere work shops, bijeenkomsten en andere activiteiten voor 
personen met een beperking is er voor mij een totaal andere wereld open gegaan. 

 Ik heb geleerd dat die mensen één doel hebben in het leven zoals elk van ons en dat is zelfstandig en 
onafhankelijk te kunnen leven met de daarbij nodige begeleiding en zorg en vooral zelf beslissingen 
te kunnen nemen in hun leven en niet stiefmoederlijk behandelt te worden. 

Tom heeft PAB en zijn mama is PAB assistente maar dat zal ze niet altijd kunnen zijn daarom werd 
reeds via een vorige website, die gehacked werd, hun initiatief voorgesteld voor de toekomst. Na veel 
vallen en opstaan zijn ze toch blijven doorgaan omringt door enkele mensen die hen hebben 



geholpen. Na enige tijd te hebben stil gelegen door de vermoeidheid van het steeds maar opboksen 
tegen de grotere instanties en een financiële tegenslag heb ik hen toch kunnen overhalen het nog niet 
helemaal op te geven. 

 Met deze nieuwe site hopen we een nieuwe weg te kunnen inslaan om het beoogde doel te bereiken. 

 

Einde rapport  

Dirk De Boe 

 

Wil je hierover communiceren met Dirk? => dirk.deboe@skynet.be 

mailto:dirk.deboe@skynet.be

