Hoe kan ik mij aanmelden?
Ben je nieuwsgierig naar wat wij jou precies te
bieden hebben? Twijfel je of Veerkrachtwonen iets
voor jou is en wil je graag meer informatie? Wens je
je graag aan te melden?

vzw DE LINK

Kelly Vermeulen, Klinisch psycholoog binnen het
project Veerkrachtwonen van IBW De Link
kelly.vermeulen@fracarita.org
T 0476 96 57 24
Tom Vansteenkiste, Zorginhoudelijk coördinator
binnen vzw De Link
tom.vansteenkiste@fracarita.org
T 0473 88 24 56

Contactgegevens

PC Multiversum
vzw DE LINK
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
T 0495 24 11 25

Bereikbaarheid

Tramlijnen 7 en 15 en buslijnen 90, 91 en 92 stoppen
vlakbij het aanloopadres van
vzw De Link.

V.U. Johan Deforche • Algemeen directeur Multiversum • Provinciesteenweg 408 • 2530 Boechout

Je kan je vraag richten aan volgende
contactpersonen:

pz campus amedeus

pz campus alexianen

vzw de link

vzw de vliering

pvt campus de wijngaard

pvt campus de liereman

pvt campus waesdonck

pvt campus den heuvel

info@multiversum.care • www.multiversum.care
De organisatie behoort tot
de vzw provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 te 9000 Gent

Veerkrachtwonen
Een project voor jongvolwassenen (18 – 25j)
met een psychische kwetsbaarheid

Veerkrachtwonen

Een project voor jongvolwassenen (18 – 25j) met een psychische kwetsbaarheid

Hoe zwaar het ook lijkt,
wat je ook hebt meegemaakt,
je weet met jezelf geen blijf,
denk dan aan je toekomst.
Want in veerkrachtwonen,
kan een deeltje liggen,
naar een mooie nieuwe start.
Samen op ontdekking,
toekomstgericht,
nooit alleen,
er zal altijd iemand aan je zijde staan.
Met veerkrachtwonen kom je er wel,
en gaan we er samen tegenaan.
– K.

Voor wie is het project
bedoeld?
Het project Veerkrachtwonen is gericht op de
begeleiding van een specifieke doelgroep van
jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.
De instroom is beperkt tot 25 jaar.
Deze jongvolwassenen hebben al een langerdurend
behandel- of begeleidingstraject achter de rug en
willen het project aangrijpen om “sterker in het leven
te staan”, “(weer) op eigen benen te leren staan”,
“(terug) een plaats te vinden in de maatschappij”.

Wat is het opzet?
Veerkrachtwonen voorziet een intensief zorgtraject
in combinatie met langdurige woonondersteuning.
We vertrekken vanuit de eigen kracht en regie
en werken samen een positief en realistisch plan
uit voor de toekomst, samen met of ondanks de
aanwezigheid van beperkingen.
We zien dit project als een relevante schakel in
de zorg voor jongvolwassenen, met als doel het
realiseren van een overstap naar een reguliere,
eigen woning, én met maximale re-integratie in de
maatschappij.

Wat kan ik verwachten?
De begeleiding in het project Veerkrachtwonen legt
de klemtoon op jou als jongvolwassene én jouw
netwerk.
Het aanbod binnen veerkrachtwonen bestaat uit een
individueel ontwikkelingsgericht traject in combinatie
met een specifieke groepswerking binnen de
woonomgeving:
•
Als jongvolwassene word je benaderd vanuit
jouw krachten en mogelijkheden, met specifieke
aandacht voor zorgbehoeften die gerelateerd zijn
aan je psychische kwetsbaarheid. We gaan samen
op zoek naar jouw doelen, en we werken samen
een realistisch, ontwikkelingsgericht plan uit.
•
De groepswerking is gericht op het creëren van
een veilige en stimulerende omgeving met een
specifieke focus op peer support: het delen van
ervaringen, het leren van en door elkaar, en het
vinden van kracht en steun bij elkaar.
De dagdagelijkse werking wordt gerealiseerd door
een interdisciplinaire teamwerking bestaande uit een
klinisch psycholoog, contextbegeleiders en individuele
begeleiders. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt
met relevante partners in jouw persoonlijke netwerk.

Hoe groot is de groep en
waar kom ik terecht?
Het project Veerkrachtwonen kan 12 jongvolwassenen
huisvesten (8 plaatsen te Borsbeek en 4 plaatsen te
Boechout).
Binnen elke woning wordt er een specifieke
klemtoon gelegd. De werking in Borsbeek biedt een
exploratieve insteek, met focus op de aanwezige
groepsdynamiek. De werking in Boechout biedt een
structurerende insteek, en is meer individueel gericht.

Hoelang kan ik in
veerkrachtwonen
verblijven?
We koppelen geen verblijfstermijn aan de
zorgondersteuning, maar focussen wel op doorstroom.

Deze folder is een co-creatie van de jongvolwassenen en het team Veerkrachtwonen.

