OOK DIT IS ORANJE:

Dagbesteding

een echte thuis
op jouw maat?
Het is mogelijk!
Je leeft in een gewone buurt
en bent omringd door een ruim netwerk
aan mensen die je steunen.

Vzw Oranje
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
050 341 341
BE71 7795 9756 2369
info@oranje.be
www.oranje.be
Facebook: Oranje vzw

Expertise Ondersteuning
op maat

Wonen

Sporten

Vorming

Reizen en
weekends

Vrije tijd

Samen spelen

wonen

Onbeperkt samenleven is
wonen zoals jij het wil en kan
Voor ieder van ons

				

wonen
24u op 24u ADL-assistentie aanwezig in Focus - Brugge.

		 - Voor volwassenen met een fysieke beperking.
		 - Je woont zelfstandig en kan steeds hulp inroepen voor niet-planbare activiteiten (bv. 		
		 mobiliteit, hygiëne…) en psychosociale begeleiding.

Er is 24u op 24u een begeleider aanwezig in de Ganzenstraat, het Seniorenhuis en
de Sprinkel. Je woont in groep en hebt je eigen kamer.

Er is 24u op 24u een begeleider telefonisch bereikbaar in studio-wonen en
Bilkske Wonen. Je woont in je eigen studio of woont samen met enkele mensen in een appartement.
Af en toe is de begeleiding aanwezig in huis.

Kom logeren in Gastamo.

Een weekend in de maand, één nacht op het jaar, af en toe een keer…

Ga op weg met Vamos in je eigen woonomgeving.

		 - Je woont zelfstandig. Onze mobiele begeleiders geven (al dan niet tijdelijk) ondersteuning in 		
		 jouw woonsituatie op basis van jouw noden.
		 - Je autonomie wordt in alle situaties behouden.

Zoek samen met de sociale dienst uit wat Oranje voor jou kan
betekenen.
		
		
		

- Je kan je situatie schetsen en onze medewerkers denken met je mee.
- Samen verkennen wij de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, zowel binnen als buiten Oranje.
- Neem vrijblijvend contact op.

Contacteer ons
voor meer informatie
Sociale dienst

‘Ik heb een vraag, maar weet niet waar ik
terecht kan.’
‘Ik wil uitzoeken wat Oranje voor mij kan
betekenen en welke mogelijkheden er zijn
voor mij.’
050 341 341
socialedienst@oranje.be
www.oranje.be

Vamos

‘Kan Vamos mij ondersteunen, zodat ik zelfstandig
kan blijven wonen?’
050 341 341
0471 01 43 94
vamos@oranje.be
www.oranje.be

Ganzenstraat

050 33 83 97
ganzenstraat@oranje.be

Bilkske wonen & studio-wonen
050 37 19 55
wonen.bilkske@oranje.be

De Sprinkel

050 20 87 60
sprinkel@oranje.be

Gastamo & seniorenhuis
050 33 05 17
gastamo@oranje.be
dudzeelsesteenweg@oranje.be

Focus-Brugge

050 37 15 50
info@focusbrugge.net

