Contactgegevens
Wil je meer info?
Geranium@oikonde.org
Karen: 0499/51.49.88
Mich: 0499/69.45.10

Karen en Mich beantwoorden met plezier al je vragen!

Wie zijn we?
Wij zijn Karen en Mich, al jarenlang begeleidsters bij Oikonde en sinds oktober 2017
bezig met het opzetten van project ‘We zetten
de Geraniums buiten’.

We zetten de Geraniums buiten!
Keizerstraat 19
2800 Mechelen
Wil je een afspraak voor een
intakegesprek?
Bel of mail TopiX:
info@topixgroep.be
0498/87.96.84

Karen Gauchez (°1986) is afgestudeerd als
bachelor in de Gezinswetenschappen en volgde
een postgraduaat Familiale Bemiddeling. Ze
werkt sinds 2010 bij Oikonde.

Nieuw project waarin we
dagactiviteiten aanbieden aan mensen
met een beperking.

Mich De Mol (°1962) is opvoedster. Ze werkt
ondertussen 13 jaar bij Oikonde, waar ze de
werking in Vilvoorde voor mensen met NAH
(niet-aangeboren hersenletsel) mee heeft
uitgebouwd. Voordien werkte ze 14 jaar in een
dagcentrum in Puurs als opvoedster.
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.
V.U.: Oikonde vzw (Leen Quadﬂieg), Colomastraat 36,
2800 Mechelen

Initiatief van:
samen zelfstandig

Iets voor jou?
•

Personen met een beperking:
- (Licht-) verstandelijk
- NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
- Autisme
- Visuele beperking

•

(Jong-) volwassenen

•

Betaling met persoonsvolgend budget van
het VAPH, RTH of eigen middelen

We zetten de Geraniums
buiten?

Daarnaast is het ook een plek waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen kan bij
ons iets komen drinken, een babbeltje slaan,
boterhammen opeten iets kopen van onze
zelfgemaakte producten, een boek lezen of een
spelletje spelen.

Praktisch
We zijn elke week open op donderdag en
vrijdag van 9u tot 17u.

‘We zetten de Geraniums buiten’ is een nieuw
project van Oikonde waarin we op een kleinschalige manier dagactiviteiten aanbieden aan
personen met een beperking:
- Creahoek
- Planten verzorgen
- Aanleren huishoudelijke taken
(opruimen, poetsen, koken,
boodschappen doen, zelfredzaamheid)
- Klanten ontvangen, een babbeltje
slaan.
- Sporten
- Computervaardigheden aanleren
- Spullen pimpen
- ...

“Een kleinschalig project waar mensen
met een beperking in hun kracht worden
gezet en zo samen iets nieuws
opbouwen.”

Uiteraard willen we op korte termijn samen met
jullie doorgroeien naar 5 dagen per week.

Prijzen:
Halve dag

Hele dag

PVF

0,055 ptn

0,11 ptn

Aanbod

RTH

0,0435 ptn

0,087 ptn

+ 4,80 euro

+9,60 euro

•

Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn.

45 euro

90 euro

•

Activiteiten aangepast aan de vraag en de
noden van cliënten.

Eigen
middelen

•

Een nieuw project om samen uit te bouwen.

•

Professionele ondersteuning in een
kleinschalige setting.

