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relancecentrum Atelier Kan Alleman
CGG Aeneas

Koningslosesteenweg

Strombeek-Bever

Rijkenhoekstraat

Grimbergen

i.s.m. OCMW Grimbergen

-Atelier Strombeek / Halle  /  Asse
-Buddywerking 
-Cultuurloket

i

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN

Voor wie?

-Mensen met een grote psychische kwetsbaarheid…die vanuit gezins- of 
werksituatie met tegenslagen, verlieservaring, …te maken hebben gehad. 

-Mensen die zoeken naar een zinvolle dagbesteding omdat ze niet meer 
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

-Mensen die nood hebben aan een weekstructuur en aan gewone 
contacten; die door langdurige ziekte moeilijk kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven.

En daardoor in een isolement zijn beland; psychisch ondersteuning zoeken.
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Wat we doen:

-organisatie van ontmoetingsmomenten en activiteiten in groep:
uitstap, culturele activiteit, sport, babbelnamiddag, creatieve activiteit, pc les, 

kookactiviteit, quiz….

-cultuurloket:      
info geven bij persoonlijke daguitstappen, vakanties, culturele evenementen,…via

‘Fonds Vrijetijdsparticipatie’ en Fonds ‘Iedereenverdientvakantie’

-buddywerking:
We organiseren contacten tussen deelnemers en een buddys,

die gezamenlijke interesses delen.   - Hierover straks meer info. -

POSITIEF

Doelstelling: ACTIEF

Deelnemers betrekken op een werking, waar je tevens andere mensen kan 
ontmoeten: 

-we maken afspraken wanneer je deelneemt                                                                           
-je hebt zelf kwaliteiten... die we samen ontdekken via allerhande activiteiten                                
-vertrouwen opbouwen door samen te werken                                                                         
-vriendschap ervaren door nieuwe contacten                                                                             
-zelf initiatief kunnen nemen (…in overlegvergadering), eigen taak opnemen, 
vrijwilliger worden.

-je deelname beëindigen; doordat je weer nieuwe perspectieven hebt 
gevonden

Team en vrijwilligers  

• Ria Fastenaekels - maatschappelijk werker                                                    

: voor coördinatie, teambegeleiding, intake en sociale begeleiding                                                                 
(momenteel door ziekte, deels vervangen door Tinneke Cardon)

• Bea Dewagter, Heidi Arys en Eddy Thijs - activiteitenbegeleiders 

( technische, artistieke, creatief agogische vorming)   

:  instaan voor de organisatie van creatieve activiteiten, kookactiviteiten, uitstappen, 
overlegvergaderingen, huishoudelijke taken,… en contacten met vrijwilligers

• 9-tal vrijwilligers: Vivianne, André, Rita, Dirk, Linda, Kris, Marc, Ann, Maryse

: administratief werk , begeleiden workshops: pc les, naaigroepjes, breigroep, 
ontmoetings- en spelmomenten begeleiden,….

Deelnemers worden verwezen door:

• persoonlijke therapeuten / CGG

• psychiatrisch ziekenhuis (ontslag)

• paaz

• Psychiatrische thuiszorg

• caw

• beschut wonen

• huisarts

• eigen initiatief

• en andere……

Impressies: Concreet…!
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NIEUW !

Nieuwe aanmeldingen zullen vanaf nu centraal worden 
opgenomen via: Individuele Traject Begeleiding 

bel: 0493/ 097 887     

Op die manier krijgt elke persoon die is aangemeld, een volledig 
overzicht van alle mogelijkheden op dit vlak, in de regio Halle-
Vilvoorde.

Bij Glenn of Els.

Bedankt voor uw aandacht !


