
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alderande Wonen vzw heeft een open plaats voor iemand met een persoonsvolgend budget 

in een woning in Lokeren (Bakkerstraat) en biedt daarbij woon- en dagondersteuning. 

 

Eigen studio 

Je woont in een studiogebouw waar ook 8 andere mensen met een beperking wonen. Je 

beschikt over een eigen studio met eigen sanitair, kitchenette en airco. Je kan gebruik maken 

van een gemeenschappelijke living, keuken, wasplaats (droogkast en wasmachine), tuin en 

fietsenberging. 

Woonondersteuning 

Je kan terecht bij een individuele begeleider-coach die verschillende keren per week bij jou 

langs komt om je te ondersteunen waar nodig. In het studiogebouw zelf is iedere dag een 

woonbegeleider aanwezig. ’s Avonds kan je aansluiten bij de andere bewoners in de 

gemeenschappelijke ruimtes (samen eten, tv kijken, babbelen, gezelschapsspel spelen,) Je kan 7 

dagen op 7, 24 uur op 24 bellen naar iemand die voor je klaar staat als er problemen zijn. In 

geval van nood komt er dan iemand binnen 15 minuten langs. 

 

Dagondersteuning en vrije tijd 

Indien je dit wenst zoeken we samen met jou naar een voor jou passende job of dagactiviteit. 

Eén van de mogelijkheden is een dagactiviteit in het arbeidszorgproject “Alderande” (lunchbar, 



tweedehandskledingzaak, begeleid werken). Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een 

dagactiviteit bij een van de partners van het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren (Emiliani, De 

Hagewinde, De Sperwer) of elders. We helpen jou ook je weg te vinden in het vrijetijdsaanbod 

in de omgeving. 

Kosten 

Je betaalt je zorg en ondersteuning met je persoonsvolgend budget. Daarnaast betaal je zelf 

woon - en leefkosten als vergoeding van o.a. het gebruik van de studio en de 

gemeenschappelijke ruimtes, energieverbruik, … 

Wie zijn wij? 

Alderande Wonen vzw is een zorgaanbieder voor mensen met een beperking in Lokeren. 

Alderande wil het leven van onze cliënten kwaliteitsvol verder uitbouwen rond drie essentiële 

levensdomeinen: wonen, werken en vrije tijd. Cliënten van Alderande wonen in een 

groepswoning, een eigen studio of in hun eigen huis. Alderande biedt dagondersteuning, o.a. in 

de lunchbar, kledingzaak en begeleid werken. Alderande werkt nauw samen met partners in 

Lokeren: De Hagewinde, De Sperwer en Emiliani. Samen vormen we het Ondersteuningsnet 

Lokeren.  

 

 

 

Wil je meer info of ben je geïnteresseerd in dit aanbod? 

Neem dan contact met Lieve Peleman van ons Centraal Aanmeldpunt: 

tel. 09 340 86 35 – lieve.peleman@ondersteuningsnetlokeren.be 

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren 

https://www.alderande.be/ 

https://www.ondersteuningsnetlokeren.be/ 
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