WONEN, WERKEN,
PLEZIER MAKEN

DE KLOKKE, woonondersteuning!

De Klokke is een dynamisch zorgaanbieder. Je vindt er ondersteuning bij wonen, werken en dagbesteding.
Voor het wonen werkt De Klokke
samen met sociale huisvestingsmaatschappijen in het Waasland.
De zorgflats zijn betaalbaar, ideaal
gelegen en vlot bereikbaar met
het openbaar vervoer. Ze liggen in
de nabijheid van winkels en het
bruisend leven van het Waasland.

Woonzorgsite

De Brabander
Tielrode

IK HEB INTERESSE!!
Contacteer ons via mail, info@deklokke.be,
telefoneer tijdens de kantooruren naar het
nr. 03/766.12.50, of kom langs:
De Klokke vzw
Bob Lenssens
Abingdonstraat 101
9100 Sint-Niklaas
www.deklokke.be

De Klokke vzw is
gespecialiseerd in
woonondersteuning
voor mensen
met een beperking
die zelfstandig kunnen
wonen onder begeleiding.
Voor project De Brabander
in Tielrode werkt
WoonAnker Waas samen
met De Klokke vzw.

De Klokke vzw - Abingdonstraat 101 - 9100 Sint-Niklaas

www.deklokke.be - 03/766.12.50

HISTORIEK DE KLOKKE
In de jaren 80 ondervindt de Wase Werkplaats vzw dat het voor mensen met een
beperking moeilijk is om een gepaste
woonvorm te vinden. Het idee ontstaat
om zelf een woonvoorziening te bouwen.
Op 1 oktober 1989 wordt de eerste steen
gelegd van De Klokke, een erkend Gezinsvervangend Tehuis. In de loop der jaren
breiden we uit: beschermd wonen, dagbesteding, opvang van noodsituaties en
rechtstreeks toegankelijke hulp. In 2015
wordt De Klokke een zelfstandige vzw.
Sinds 2017 is De Klokke een zorgaanbieder, vergund door het VAPH, met een
volledig uitgebouwd zorgtraject.

De Klokke biedt mensen met een
beperking ondersteuning aan huis door
nauw samen te werken met gemeenten
en maatschappijen voor sociale huisvesting in het Waasland.
Meer dan 30 jaar ervaring!

MISSIE & VISIE
In De Klokke ben je als cliënt een
volwaardig burger en heb je recht op een
eigen plaatsje in de samenleving. Je bent
voor ons uniek, met rechten en plichten
als ieder ander mens.
Wij geloven in de kracht van mensen en
zijn ervan overtuigd dat
iedereen de kans moet krijgen om zijn talenten zoveel
mogelijk te ontplooien, dus
ook mensen met een
beperking.

Waarom kiezen
ouders voor
begeleiding door
De Klokke?

WOONZORGSITE
DE BRABANDER
TIELRODE

“De begeleiding is dag en nacht
telefonisch bereikbaar, ook op
feestdagen en in het weekend.
De toekomst van mijn kind krijgt
vorm op basis van een individueel uitgetekend traject naar zelfstandigheid, de zorg is op maat
van de emotionele ontwikkeling
en het is betaalbaar.”
Marc en Mia
 Je hebt een beperking
vermoeden van beperking.

WONEN, WERKEN,
PLEZIER MAKEN
Waarom ik kies voor
een flat van
WoonAnker?
“Het is er zalig om te
wonen, ik voel me er veilig,
mijn vrienden wonen in de
buurt, mijn familie komt
regelmatig op bezoek en
als ik vragen heb, helpt de
begeleiding van De Klokke
mij,…”
Marijke

of

een

 Je huurt aan sociaal tarief een prachtige
nieuwbouw zorgflat in een groene
omgeving.
 Je flat ligt op een woonerf, in de buurt
van de bakker en de kruidenier, recht
over Huize Vincent.
 Je krijgt, via De Klokke, een individueel
begeleider die je ondersteunt bij je
papierwerk, de organisatie van je leven,
je zoektocht naar dagbesteding of
werk ,…
 Je maakt je eigen keuzes: van bezoek
tot keuze van dokter.

