De Hoop wil cliënten als mens centraal stellen. Ze worden gezien in
hun totaliteit. Er wordt respectvol geluisterd naar elk uniek verhaal – er
is openheid voor ieders individuele vragen.

“De Hoop wil
Op basis van individuele vragen
met oog voor (para)medische zorgen
in een rolstoeltoegankelijke
omgeving en in samenwerking
met reguliere professionele diensten
en mantelzorgers
zorg op maat bieden
aan personen met een
Niet-Aangeboren Hersenletsel
en hen op die manier helpen in hun
zoektocht naar
groei, uitdaging en kwaliteit van leven
IN de maatschappij”

De Hoop wil medische zorgen en therapeutische doelstellingen,
toegepast in activiteiten van het dagelijks leven, mogelijk maken.
De Hoop heeft een rolwagentoegankelijk gebouw met specifieke
aanpassingen voor personen met een motorische beperking. Daarnaast
ijveren we voor een toegankelijke wereld, zonder de al dan niet
spreekwoordelijke drempels.
De Hoop wil een goede afstemming vinden met andere
zorgverleners en mensen uit het netwerk: familie, vrienden,
kennissen,… Als bondgenoten werken we aan het welbevinden
van de cliënt.
De Hoop wil een veilige thuishaven zijn voor haar cliënten, met een
betrokken, gedreven en deskundige dienstverlening, die flexibel inspeelt
op noden en wensen. Dialoog, gastvrijheid en zorg op maat
staan voorop.
Personen met NAH ervaren een breuk in de levenslijn en
ondervinden motorische en neuropsychologische beperkingen.
De Hoop wil rekening houden met de specifieke wensen en
noden van deze bijzondere doelgroep.
De Hoop wil door middel van activiteiten, lotgenotencontact,
arbeidszorg, woonbegeleiding,… personen met NAH ondersteunen in
hun zoektocht naar die nieuwe ik, naar verdere groei en uitdaging.
De Hoop ziet de persoon met een beperking als een
volwaardig partner binnen het zorgproces, die zelf keuzes maakt.
De ondersteuning wil inspelen op verschillende belangrijke
levensdomeinen.
De ondersteuning in De Hoop zoekt aansluiting bij het gewone
maatschappelijk leven. Het samen-leven tussen personen met
beperking en personen zonder beperking wordt vooropgesteld.

Hoe te
bereiken?

Voor wie?
De Hoop biedt ondersteuning aan volwassen
(18-65 jaar) personen met een (vermoeden van)
beperking. Deze personen zijn tijdens de dag op
zoek naar activering, therapie, lotgenotencontact,
begeleid werk, woonbegeleiding aan huis,…
Intensieve en frequente zorg kan ingekocht worden
via een persoonsvolgend budget (PVB).
Minder intensieve en minder frequente
ondersteuning kan georganiseerd worden via de
Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).
Contacteer ons gerust om de verschillende
mogelijkheden te bespreken.
De Hoop richt zich voornamelijk tot personen
met Niet-Aangeboren Hersenletsels (NAH) of
degeneratieve aandoeningen (vb. MS, Huntington,
Parkinson,…).
Deze personen lopen doorheen hun leven plotse
of geleidelijke hersenschade op, hetgeen ook een
verlieservaring met zich meebrengt.
Oorzaken en gevolgen kunnen heel verschillend
zijn. De beperkingen uiten zich voornamelijk
in motoriek, cognitie, communicatie, gedrag,
emoties,…

De Hoop is gelegen vlakbij het centrum
van Zottegem, naast de campus van het
AZ Sint-Elisabeth. Goed bereikbaar via
openbaar vervoer (trein-bus).
Wij zijn bereikbaar via onderstaande
contactgegevens:
De Hoop
Zuster Angelalaan 1
9620 Zottegem
Tel 09 364 87 03
dehoop@sezz.be
www.dehoopzottegem.be
vzwdehoop
Reknr. BE24 737 0142973 38
BTW: BE0870 779 490

NAH*-ZORG
OP MAAT
NIET-AANGEBOREN
HERSENLETSEL
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Inclusief Wonen De Lelie

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR

Activiteiten &
lotgenotencontact

•
•
•
•
•

‘De Hoop is een kleinschalige,
huiselijke voorziening, waar
flexibel kan ingespeeld
worden op diverse
eenvoudige of complexe
ondersteuningsvragen.’
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•
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Gestructureerd en op maat
Flexibel aanpasbaar
Diverse ateliers (vb. koken, crea, houtbewerking,
tuinwerk, semi-industrieel werk, huishouden,…)
Sport en beweging
Uitstappen en ontspannen
Therapieën (ergo, logo, kiné, ondersteuning door
een psycholoog, cognitieve therapie,…)
Verzorging en verpleegkundige ondersteuning
Samenwerking met reguliere professionele
diensten
Contact met lotgenoten met NAH
Ontmoeten
StapUit: maandelijks project rond vrijetijdsbesteding en lotgenotencontact

•

Woonbegeleiding

•
•

Zelfstandig wonen in de buurt van Zottegem
Zelf woon- en leefkosten betalen

•
•
•

Woonbegeleiding aan huis
Gemiddeld 1 à 2 uur per week
Ondersteund door onze wooncoach

•

Begeleiding voor de organisatie van:
huishouden, administratie, budget,
dagbesteding, vrije tijd, gezondheid, relaties,
opvoeding,…
Géén praktische ondersteuning
Samenwerking met reguliere diensten

•

Arbeidszorg

Nadruk op de werk-beleving in de activiteiten

•
•

Begeleid werk
• (Onbetaald) vrijwilligerswerk op een gewone
werkpost
• Dichtbij de eigen woonplaats
• Op maat van de eigen interesses en
mogelijkheden
• Op eigen tempo
• Ondersteund door onze jobcoach

•

Zelfstandig wonen in een aangepaste studio.
U betaalt zelf de huurkost van uw woning.
Praktische assistentie en mobiele
woonbegeleiding kan ingekocht worden met uw
Persoonsvolgend Budget.
De Bron biedt praktische ondersteuning en
permanentie
De Hoop biedt mobiele wooncoaching, al dan
niet in combinatie met dagbesteding.
www.woonprojectlelie.be

Koffiehuis
Elke laatste vrijdag van de maand staan de deuren van
De Hoop open voor alle buurtbewoners of andere
geïnteresseerden.
Wij voorzien in een gezellige babbel, een koffie of iets
fris en een lekker stukje taart.
De cliënten van De Hoop werken mee in ons
Koffiehuis, als ober, caissière, bakker, afwasser,
boekhouder, barman,…

De Soepkerre
Wekelijks koken we samen met de cliënten verse
soep, bereid met biologische seizoensgroenten van bij
de plaatselijke boer.
Deze lekkere soep brengen we met onze bakfiets –
de Soepkerre - tot bij de buurtbewoners die soep
bestelden.
Benieuwd naar meer? Neem zeker een kijkje op
www.dehoopzottegem.be

