
Dat kan, 

want wij hebben een 

kamer vrij in Emiliani… 

 

 

 

 

 

 

 

Je woont in een groep van 10 personen met een diep verstandelijke en meervoudige beperking.  

Wij bieden er intensieve ondersteuning aan op alle domeinen van het dagelijks leven, zoals 

persoonlijke verzorging, voeding, mobiliteit, communicatie, … De woning is volledig aangepast aan 

deze ondersteuningsbehoeftes en beschikt  over de nodige hulpmiddelen (tilliften, hooglaagbaden en 

andere). Een team van professionele ondersteuners staat in voor kwalitatieve zorg en ondersteuning, 

overdag en ’s nachts.  

Je hebt een eigen kamer op de tweede verdieping, waar zich ook de woning bevindt. Je kan hiervoor 

gebruik maken van lift of trap. Aan de woning is een overdekt terras en je kan gebruik maken van een 

gemeenschappelijke tuin. De woning is gelegen op de vestigingsplaats in de Krekelstraat 17 te 

Lokeren. Het centrum van Lokeren ligt op wandelafstand.  

Je kan beroep doen op een belevingsgericht dagbestedingsaanbod op basis van jouw interesses. We 

beschikken hiervoor o.a. over een snoezelruimte, een tuin met een dierenpark en snoezelelementen 

en bieden diverse activiteiten aan zoals muziek, zwemmen, fietsen, massage, ...  

De zorg en ondersteuning van de medisch-paramedische diensten (verpleging, huisarts, logo, kine, 

diëtiste en een hulpmiddelendeskundige) is geïntegreerd in het ondersteuningsaanbod. 

Wie zijn wij? 

Emiliani is een voorziening in het centrum van Lokeren en biedt mensen met een verstandelijke 

beperking en hun netwerk professionele ondersteuning bij het zelf invullen van hun leven op vlak van 

wonen, leren, werken en vrije tijd. Emiliani wil hen alle kansen bieden en ruimte geven om waardevol 

te zijn in en voor hun omgeving. Eigenwaarde en ondersteuning zijn onze kernwoorden. Dit 

engagement wordt gedragen door een christelijk geïnspireerde mensvisie. 

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met: 

Lieve Peleman, ONDERSTEUNINGSNET Lokeren, Centraal Aanmeldpunt, Sociaal huis 

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren 

09 340 86 35 

 aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be 

Op zoek naar een 

woning met 

ondersteuning?  

mailto:aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be
http://www.ondersteuningsnetlokeren.be/

