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Cliënten 
45 cliënten

25 mannen - 20 vrouwen
34 NAH - 4 degeneratieve aandoening 

2 motorische beperking - 5 aangeboren beperking
Gemiddelde leeftijd 46 jaar (22-67)

Activiteiten en lotgenotencontact
Een gevarieerde, gestructureerde dagondersteuning op maat, met ruimte voor diverse werkateliers, 

therapieën, verzorging en verpleegkundige ondersteuning, contact met lotgenoten, uitstappen en 
ontspanning

tuinwerk - houtbewerking - klussen - blikjes pletten - koper ontmantelen - breien en naaien - 
creatief bezig zijn - jetons Rock Zottegem - zakken plooien Blue Bag Day - mapjes plooien voor het 

ziekenhuisonthaal - koken -  boodschappen doen - was plooien - fietsen - muziekgroep - relaxatie -…

pannenkoekenbak - andersgeorganiseerde sport - zilverscherm - stedelijke adviesraad - bocciatornooi 
- bedevaart - Rock for Specials - Festival van Vlaanderen - kerstmarkt - Revabeurs - autosalon -…

ergotherapie - kinesitherapie - logopedie - cognitieve therapie - psychologische ondersteuning

Arbeidszorg
Stijging van het aantal cliënten begeleid werk

Aan de slag als vrijwilliger op een externe werkplaats, onder de begeleiding van onze jobcoach: 
bibliotheek, grootkeuken, klusjesdienst, dienst administratie, brouwerij, hondenkapsalon, 

WZC-cafetaria,…

Woonbegeleiding
Stijging van het aantal cliënten dat zelfstandig woont en hierbij begeleid wordt 

door onze wooncoach.  Deze coach biedt ondersteuning 
bij de organisatie van diverse belangrijke 

levensdomeinen.

10 jaar 
De Hoop

Radio Mfm Zottegem
De Hoop bestond in 2017 10 jaar en dat ging niet 

ongemerkt voorbij !  In januari kregen we een hele week zendtijd op 
Radio Mfm Zottegem.  Samen met onze cliënten konden we zo een leuk 

radioprogramma ineen boksen, waarbij we De Hoop uitgebreid konden voorstellen aan 
alle luisteraars.

Twisted Brain Quiz
10 jaar De Hoop bracht in november vele knappe koppen bijeen om te genieten van 

een uitdagende en spannende quiz, ten voordele van onze activiteitenwerking!

Fietsdriedaagse naar zee
Niemand minder dan Johan Museeuw wuifde ons uit voor een fietsdriedaagse richting zee !  

Tijdens de Week van de Mobiliteit fietsten we immers in 3 etappes richting kust, waarbij we telkens 
aten of overnachtten in andere NAH-voorzieningen.  Met onze rolwagenfietsen, ligfietsen en tandems 

probeerden we de mobiliteit van personen met een beperking zo even in de spotlight te zetten.

Wonderboy
Het feestelijke jaar 2017 sloten we af met de beklijvende toneelvoorstelling Wonderboy, waarbij cliënt 

Jenthe de hoofdrol voor zijn rekening neemt en getuigt over zijn leven 
met een Niet Aangeboren Hersenletsel.   De afsluitende receptie voor 

alle mensen uit ons netwerk was de kers op de taart !

1/1/2017
Start van de 

Persoonsvolgende Financiering
(Zorgvernieuwing minister Jo Vandeurzen)

Personen met een beperking krijgen de regie over hun eigen ondersteuning
Ook alle cliënten van De Hoop schakelden over naar dit nieuwe systeem

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
Een persoonsvolgend budget voor 31 cliënten met een zwaardere ondersteuningsvraag

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
46,83 erkende personeelspunten voor 14 cliënten met een beperktere ondersteuningsnood

Een individuele dienstverleningsovereenkomst voor alle 31 cliënten met een 
persoonsvolgend budget: goede afspraken rond de geboden ondersteuning

Overstap naar een systeem van woon-en leefkosten (in plaats van een vaste eigen financiële 
bijdrage).  Cliënten niet- RTH betalen aldus voor levensonderhoud in de voorziening (vb. voeding, 

schoonmaak, verzekeringen, internet, verzorgingsproducten,…).

Zorgvernieuwing ?
Ook voor De Hoop een vernieuwde folder en website !

www.dehoopzottegem.be

PVF - een systeem met de nodige kinderziektes…
Tijdrovende en ingewikkelde procedures - jarenlange wachttijden voor een budget 

nieuwe cliënten kunnen niet instromen - oplappen en zoeken naar antwoorden
bemoeilijkte zorgafstemming - …
Zorgen voor de toekomst ?!

TeSaam 
(Egmont-Dender) 

Centraal aanmeldingspunt voor nieuwe cliënten, 
in samenwerking met 8 andere door het VAPH-

vergunde zorgaanbieders uit de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen

egmontdender@tesaam.be
0479/79.06.78

Week van NAH: 
NAH vaak onzichtbaar, 

wel aanwezig
Samen met de NAH Liga stelden we onze 

doelgroep even in de schijnwerper tijdens de 
Vlaamse “Week van de NAH” (16-22/10/2017).  

Met ons zelfgemaakt “Rad van NAH-wist je datjes” 
en onze brain-cakejes vatten we post aan de ingang 

van het AZ Sint-Elisabeth en in de Zottegemse 
bibliotheek.

Nieuw!
Woonaanbod in samenwerking met vzw De Bron

Cliënten van De Hoop wonen permanent in een assistentieflat of tijdelijk 
in het zorghotel van vzw De Bron.  Zij krijgen tegelijk wooncoaching vanuit De Hoop, 

komen naar de dagondersteuning en/of worden ondersteund in hun begeleid werk.

De Soepkerre
Iedere donderdag (behalve juli-augustus) bereiden we verse soep met seizoensgebonden groenten.  

De soep wordt op vrijdag in de buurt aan huis bezorgd met onze bakfiets

ZIM hoppig blond
Naar aanleiding van ons eetfestijn en 10-jarig bestaan, maakten de Zottegemse Hoevebrouwers een 

vernieuwde receptuur van ons honingbier ZIM.  Het werd een hoppig blond bier (6,5°), dat gesmaakt 
wordt door diverse bierliefhebbers !  Julie Baekelandt (Chaudfontaine Lady Chef of the Year 2016) 

bedacht 3 leuke ZIM-receptjes,  die gedrukt werden op onze bierviltjes.

Dank!
Een geëngageerd en uitdagend 2017 was niet 
mogelijk zonder de fantastische inzet van 14 

personeelsleden, 5 vervangende collega’s, 
2 jobstudenten, onze kinesiste Mieke, 

20 stagiairs, 5 vaste vrijwilligers en onze 
7 fietsdriedaagse-vrijwilligers, onze bestuursleden, 

onze gebruikersraad en vele mensen uit ons 
netwerk (AZ Sint-Elisabeth, collega-voorzieningen, 

enzovoorts)

Dank bis!
Een hartverwarmend en kwalitatief 2017 was 

allerminst mogelijk zonder de belangeloze 
materiële of financiële steun van vele sponsors: 

particulieren, Jieha, Innerwheel Oudenaarde, 
Kiwanis Land Van Rhode, vzw Awozo, Lions Club 
Herzele, Lions Club Zottegem, Soroptimist Zuid-

Oost-Vlaanderen, Emilie Leus Fonds, Delhaizefonds, 
Garage Deschuymer, bvba De Roover, Vaeremans 

Financial Services, Pippa’s Music for Life,…

Zin 
in méér ?  

Neem dan een kijkje op 

www.dehoopzottegem.be 

of contacteer ons via 

09/364.87.03 of 

dehoop@sezz.be

Zuster Angelaan 1

9620 Zottegem

Koffiehuis 
De Hoop

Elke laatste vrijdagnamiddag van de maand opendeur 
voor onze buren en andere sympathisanten.  Voor 

wie zin heeft in koffie, homemade frisdrank, taart én 
een gezellige babbel !  Onze cliënten helpen mee als 

ober, caissière, taartensnijder of barman

StapUit
Maandelijkse activiteitennamiddag -museum, spel, 
wandeling, kerstmarkt, zee, samen eten,…- voor 

personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.  
De nadruk ligt op ontmoeting en vrijetijdsbesteding.   

De Hoop organiseert StapUit in 
Zuid-Oost-Vlaanderen samen met 

vzw De Bolster.
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Van Bie tot ... 


