SHM Vlaamse Ardennen en Focus-Plus vzw zetten de deuren open in Ename!
Komende zaterdag 27 maart kan u in de wijk Riedekens in Ename het huisvestingsproject voor
mensen met een beperking bezoeken. Sedert begin vorig jaar verhuurt de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen in Ename 12 ADL-woningen voor personen met een
fysieke beperking.
Voor de uitbating van deze ‘ADL-cluster’ (activiteiten dagelijks leven)werkt de SHM Vlaamse
Ardennen samen met Focus-Plus vzw. Zij ondersteunen de mensen met een beperking waardoor zij
toch zelfstandig kunnen wonen. Er is een 24u permanentie. Op elk moment van de dag kan er
beroep gedaan worden op een assistent. Deze assistenten bieden ondersteuning bij allerlei
activiteiten van het dagelijks leven, ondermeer ondersteuning bij de persoonlijke verzorging.
Wouter Sonneville, directeur van Focus-Plus vzw is ten zeerste verheugd met het woonproject in
Ename: "Door de intense en vlotte samenwerking met de SHM Vlaamse Ardennen kunnen 12
personen met een beperking hier een eigen leven uitbouwen waarbij zij zelf maximaal de regie
hebben over hun eigen zorg én leven"
“Met dit project maken we het mogelijk dat mensen met een fysieke beperking actief kunnen
participeren aan de samenleving en zich volledig kunnen integreren. Ze zijn ook meer zichtbaar
geworden in het straatbeeld van Oudenaarde. We willen in onze stad ook daadwerkelijk
betrokkenheid creëren naar de bewoners van deze aangepaste woningen. Samen met hen willen we
nagaan hoe de toegankelijkheid van de stad kan verbeteren.”, aldus Stefaan Vercamer, Voorzitter
van de SHM Vlaamse Ardennen.
Volgens Liesbeth Geys, voorzitter van Focus-Plus vzw zijn de uitdagingen voor de toekomst niet
gering: "Doordat de financiering van de zorg voor personen met een handicap fundamenteel wijzigt
dienen organisaties als Focus Plus zichtzelf in de nabije toekomst te transformeren van een klassieke
vzw naar een echte zorgonderneming met alle kenmerken en uitdagingen van een klassieke profitonderneming".
Naast de ondersteuning aan personen met een beperking organiseert Focus-Plus in Gent ook een
noodpermanentie voor senioren. Stefaan Vercamer stelt dat er ook in Ename zal nagegaan worden
hoe de dienstverlening van Focus-Plus in de toekomst verder kan uitgebouwd worden in functie van
ouderenzorg.
‘Met de uitbouw van deze zorgvorm slaagden we er in om twee beleidsdomeinen dichter bij elkaar te
brengen, namelijk Wonen en Welzijn. Nu de werking volop operationeel is, vonden we het de
hoogste tijd om onze deuren open te zetten. Op deze manier willen we iedereen de kans geven om
het project van naderbij te leren kennen’, aldus Jeanique Van Den Heede, directeur van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
De SHM Vlaamse Ardennen en Focus-Plus vzw organiseren komende zaterdag 28 maart 2015 een
opendeurdag van 10u tot 13u.
Je kan er niet alleen de woningen voor mensen met een beperking bezoeken, maar ook het tweede
nieuwbouwproject dat er juist naast ligt met 14 appartementen en 2 lage-energiewoningen. De
totale investering van beide projecten is ongeveer 3.600.000 €.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom in Riedekens 185A in Ename!

