Wat is Beschut Wonen?
Binnen de zorgvorm beschut wonen kan je

Specifiek aan het project
•

terechtkomen in :
•

Beschut
wonen
18-25
jarigen

•

Een eigen studio in een gebouw met

geven aan jouw traject.
•

•

Een eigen studio in een groepswoning

Wij tekenen van bij de opstart met jou en alle
mensen die voor jou belangrijk zijn dit traject

verschillende studio’s

uit.
•

Wij gaan op zoek naar de doelstellingen die jij

De begeleiding ondersteunt je op verschillende

voor ogen hebt en houden hierbij rekening met

levensdomeinen: dagbesteding, vrije tijd,

jouw kwaliteiten en krachten.

dagdagelijks huishouden, medicatie,
administratie…
Uw begeleiders komen wekelijks 2 à 3 keer langs.
We vertrekken vanuit jouw krachten en doelen om
dit traject concreet vorm te geven.
Het uiteindelijke doel is dat je op termijn volledig
zelfstandig gaat wonen, dit natuurlijk volgens je
eigen tempo en mogelijkheden.

Financieel
Zelf sta je in voor het betalen van de huur, de
nutsvoorzieningen, internet, eten, etc.
Bewoners worden administratief beschouwd als
alleenstaanden, ook al woont men samen met

Project
Jongvolwassenen

verschillende sectoren die mee vorm kunnen

Een groepswoning waarin verschillende
mensen samenleven

Wij gaan op zoek naar partners uit

anderen in één woning. Dit is belangrijk voor wie een
uitkering ontvangt.
Jouw mutualiteit staat in voor de kosten van de
woonbegeleiding.

Aanmelden

De weg naar zelfstandigheid:

•

Ben je tussen de 18 en de 25 jaar?

•

Kan je terecht bij een behandelend psychiater en

“Dat vind ik heel belangrijk, dat je vrij snel
zorgt dat er een aantal mensen zijn
waardat je terecht kan, zowel voor goeie
dingen of af en toe ne keer om geconfronteerd
te worden. Maar dat je vrij snel het
gevoel hebt van: ‘Ik sta er niet alleen voor’.”

heb je nood aan psychische opvolging?
•

Denk je nu nog ondersteuning nodig te hebben
bij het zelfstandig wonen?

•

Wens je in te stappen bij een van de 3 betrokken
teams beschut wonen, namelijk de vzw ‘Zagan’,
de vzw ‘De Wende’ of de vzw ‘De Nieuwe
Horizon’?

Download het aanmeldingsformulier dan via:
https://www.popovggz.be

“Ja, dat was heel awkward eigenlijk, ge
kent die mensen niet, ge zijt dan zo jong en
ge hebt zoiets van: ‘Allez, wat moet ik hier
nu komen vragen eigenlijk (…). Ge snapt
het eigenlijk niet echt zo goed als ge jong
zijt he (…). Ge weet ook niet direct hoe al
die diensten marcheren, he. Ja echt, da’s
raar en awkward.”

Via het tabblad ‘GGZ in O-VL’, ‘Per Organisatie’, vind
je alle initiatieven beschut wonen terug en kan je het
ingevulde aanmeldingsformulier dan versturen naar
een van de deelnemende teams beschut wonen.
Vermeld expliciet dat het om een aanvraag voor het
‘Project Jongvolwassenen’ gaat.

Contact met ons opnemen:
Annelies Demeyere
Psychologe
0470/35 36 58

project.jongvolwassenen@skynet.be
Vzw Zagan (Gent)
09/223 71 23
www.bw-zagan.be

Vzw De Wende (Eeklo)
“Het is normaal als ge achttien zijt, of
misschien zeventien, dat ge heel veel vragen
hebt. Ge stelt alles heel veel in vraag: ‘Zou
dat goed zijn als ik dat dat koop of zou ik
daar gaan wonen of zou ik niet beter dees
doen (…)? Of studeren en zoveel uren gaan
werken of misschien beter (…)?.”

09/376 97 33
www.psyeeklo.be

Vzw De Nieuwe Horizon (Melle)
09/272 88 31
www.karus.be

“Het is eigenlijk van goed naar slecht
gegaan met mij omdat (…). Ik ben zo
eigenlijk te weten gekomen dat ik niet alleen
kan leven. Ik ben depressief gekomen omdat
ik altijd maar alleen was (…). Ik ging wel
weg en al, maar was door de week zo alleen
op mijn studiooke, ja, dat ging niet op den
duur. In ’t begin is dat allemaal ik weet niet
hoe plezant, maar op den duur weet je niet
meer hoe en wat je moet doen.”
Citaten uit ‘Sur ma route’ van vzw Cachet

In overleg met GGZ-netwerk
Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen

Met steun van de Vlaamse Overheid

