Aangepaste woning in Diest voor personen met een
lichamelijke beperking (voor ondersteuning op afspraak)
ADO Icarus vzw heeft als missie mensen die een ondersteuningsnood hebben de kans te geven om
zelfstandig te leven. Wij zorgen voor de nodige assistentie en begeleiding. Onze cliënten zijn
voornamelijk personen met een ernstige lichamelijke beperking.
Op dit moment is er een woning beschikbaar in Diest. Het betreft een licht aangepaste gelijkvloerse
woning met 2 slaapkamers, gelegen op de Begonialaan 2 in Diest.
Om deze woning te kunnen betrekken dient de budgethouder een minimumafname aan ondersteuning
op afspraak in te kopen. Deze vorm van ondersteuning houdt in dat de budgethouder op voorhand
aangeeft op welke dagen en uren hij een assistent nodig heeft. Deze kan hem helpen bij zeer
uiteenlopende zaken, gaande van ondersteuning in huis tot samen naar de winkel gaan, op daguitstap
enz. Indien gewenst kan deze ondersteuning verder aangevuld worden met andere diensten
(alarmassistentie, dienstencheques, vervoer, …)
Voor deze woning is geen 24/24u-permanentie beschikbaar.
Voor wie:




Volwassen personen die ervoor kiezen om zelfstandig te wonen en te leven
Je hebt een lichamelijke beperking en daardoor nood aan ondersteuning op afspraak.
Je kan voldoende zelf jouw leven organiseren en opdrachten geven aan assistenten.

Aanbod:






ADO Icarus respecteert de levenswijze en privacy van de cliënt. Als cliënt ga jij ook op een
respectvolle wijze om met de dienstverleners.
Licht aangepaste woning binnen het sociale huurstelsel met koppeling aan ondersteuning op
afspraak.
Omschrijving woning: aangepaste woning op het gelijkvloers. Beschikt over inkom, living en
aangepaste keuken, twee slaapkamers of tweede slaapkamer te gebruiken als bureau of
hobbyruimte, badkamer en apart gastentoilet. Ook is er een bergruimte. Toegang tot terras en
tuintje vanaf de keuken.
Beschikbaarheid nader te bepalen.

Voorwaarden:




Je beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB of vroegere PAB), verzekerings- of eigen
middelen.
Je hebt nood aan ondersteuning op afspraak.
De woning valt onder het sociale huurstelsel. Dit betekent dat je geen vastgoedeigendom in
bezit mag hebben of bereid bent deze te verkopen binnen de termijn van één jaar.

Kostprijs/werking:


Samen met de regiomanager kan worden nagegaan of ADO Icarus jou kan verder helpen met
jouw andere zorgvragen.

Contactgegevens:
Annelies Delmel
Bergveld 7 – 3290 Diest
Tel 013 32 77 00 – gsm 0472 95 33 24
E-mail: annelies.delmel@ado-icarus.be

(Foto’s van de woning zullen later beschikbaar zijn.)

