Waar:

Initiatief Beschut Wonen Reymeers
Maatschappelijke zetel: Reymeersstraat 13a – 9340 Lede
Onthaalbureel: Kasteeldreef 29 – 9340 Lede

Meer info:		Alle werkdagen van 8u tot 16u45.

Tel: 053/80.87.46.
Fax: 053/78.18.54.
e-mail: beschut_wonen_lede@reymeers.be
website: www.reymeers.be

REYMEERS

Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen
het Psychiatrisch Centrum ‘Zoete Nood Gods’ te Lede en het
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen.
Vzw Reymeers participeert aan zorgvernieuwings- en pilootprojecten met het oog op verbetering van de continuïteit van
zorg, aanbod van zorg op maat en verdere vermaatschappelijking van de GGZ.

V.U.: Marc Vandergraesen

Organisatie:

Initiatief Beschut Wonen
REYMEERS
Maatschappelijke zetel:
Reymeersstraat 13A
9340 Lede

Doel en doelgroep:

Beschut Wonen is een initiatief dat volwassenen en ouderen
met gestabiliseerde psychiatrische problemen huisvest en
begeleidt met respect voor hun eigenheid en met als centrale
doelstelling reïntegratie in de maatschappij.

Begeleiding:

Wie reeds in contact kwam met psychische hulpverlening en
geen volledige ziekenhuisbehandeling meer nodig heeft maar
(nog) nood heeft aan begeleiding om zelfstandig te wonen,
kan zich aanmelden bij Beschut Wonen.

Aanbod:

De begeleiding biedt ondersteuning waar nodig met het oog
op optimale zelfstandigheid. De begeleidingsmethodiek die
gehanteerd wordt binnen Beschut Wonen is deze van het
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze visie
vertrekt vanuit de wensen van de bewoner op verschillende
levensdomeinen (wonen, werken, gezondheid,…) en richt zich
op de krachten van de bewoner.

Beschut Wonen beschikt over 62 erkende plaatsen, verspreid
over Lede en Aalst. Het aanbod bestaat uit verschillende woonvormen, afhankelijk van de zorgvraag van de bewoner:

Tijdens de wekelijkse begeleidingsmomenten in huis/studio is
er ruimte voor individuele en groepsgesprekken. Toezicht op
medicatie, uitbouwen van een zinvolle dagbesteding, opvolging consultaties, verdeling huishoudelijke taken, … kunnen
behoren tot het begeleidingsaanbod.

• Groepswonen (Lede of Aalst):
De bewoner deelt een gewoon huis met enkele personen.
Iedere bewoner heeft een eigen gemeubelde kamer met lavabo
en deelt woonkamer, salon, ingerichte keuken en badkamer.

Er wordt, indien gewenst, nauw samengewerkt met familie
en betrokken diensten zoals huisarts, OCMW, voorlopig bewindvoerder,… De begeleiding van Beschut Wonen verwacht
opvolging door een psychiater.

• Groepswonen met meer zorgomkadering (Lede):
Groepswonen met frequentere begeleidingsmomenten en extra
ondersteuning door thuiszorgdiensten.
• Studiowonen met meer zorgomkadering (Lede):
Individueel wonen met frequentere begeleidingsmomenten en
eventueel extra ondersteuning door thuiszorgdiensten.
Voor het groepswonen met meer zorgomkadering en het studiowonen is het aantal plaatsen beperkt.
Bewoners betalen maandelijks een verblijfsvergoeding. Deze
omvat het verblijf, verbruikskosten voor water, gas en elektriciteit en onderhoudskosten.
Beschut Wonen kan gezien worden als een tijdelijke oplossing
of voor langere periode.

Aanmelding:

Kandidaten en hun doorverwijzers kunnen een aanmeldingsformulier indienen. Dit formulier is terug te vinden op de
website van vzw Reymeers of telefonisch op te vragen. Alle
aanmeldingen worden behandeld door onze superviserende
psychiater, coördinator en het begeleidingsteam.
Zowel de verwijzer als de kandidaat wordt op de hoogte
gebracht van de beslissing.
Bij een vrije plaats wordt de kandidaat (volgens aanmeldingsdatum en afhankelijk van de vrije plaats) uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij een positieve beslissing
start een inloopperiode.

