
De baseline van Ebergiste “samen gewoon,  
samen bijzonder” vat samen waarvoor wij staan. 
Elke dag zetten ruim 350 medewerkers zich in voor 
de warme zorg aan volwassenen met een 
verstandelijke beperking. 

In Ebergiste gebeurt dat op vlak van wonen en van 
dagbesteding. De cliënt staat centraal en dat is onze 
drijfveer in wat we doen en hoe we het doen. 
De zorgvraag van elke cliënt vraagt met andere 
woorden telkens een antwoord op maat, met een 
voortdurend evenwicht tussen ondersteuning en 
zelfstandigheid, individuele aanpak en in groep, 
huiselijkheid en prikkelarme omgeving, specifiek en 
inclusief, gewoon en bijzonder ...

Ebergiste is gekend voor haar kwaliteitsvolle 
dienstverlening en handicapspecifieke expertise in 
Oost-Vlaanderen. 

Onze werking bestaat uit drie dagbestedingslocaties 
en zeven vestigingen met meerdere woongroepen. 
Ebergiste is een trotse werkgever, van een team 
medewerkers dat de sterke basis vormt van de 
organisatie. 

Maak kennis met de verschillende ondersteunings-
vormen elk met hun eigen accent op vlak van zorg, 
begeleiding, ondersteuning en dagbesteding.

www.ebergiste.be
www.facebook.com/Ebergiste

Welkom  
in Ebergiste Bezoekdagen  

in Ebergiste

OP ZOEK NAAR EEN GEPASTE 
ONDERSTEUNINGSVORM?

Maak kennis met 
 De Nieuwe Brug 

op 20/9/2021 om 13u30
Waar? zaal De Vierschaar | Xavier De Cocklaan 5 | 9831 Sint-Martens-Latem

Het Veer
op 23/9/2021 om 13u30

Waar? Ottergemsesteenweg 130 | 9000 Gent

Borgwal
op 29/9/2021 om 13u30

Waar? Leenstraat 31 | 9890 Vurste

Interesse?

Ben je op zoek naar ondersteuning, ben je door-
verwijzer of een maatschappelijk werker, of heb 
je gewoon interesse in onze werking? Dan is een 
bezoekdag zeker iets voor jou.

Inschrijven?

Schrijf je in voor 13 september via
www.ebergiste.be/bezoekdagen/
of 09 389 04 04

Het aantal deelnemers is beperkt.

Wens je samen met een groep leerlingen/klas onze 
locatie te bezoeken, dan vragen we vriendelijk om 
hiervoor een afzonderlijke afspraak te maken via 
bovenstaand nummer.

Meer info?

Wens je graag op de hoogte te blijven van 
toekomstige bezoekdagen? Heb je nog vragen?

Aarzel niet en neem contact op met Karolien Viville 
(sociale dienst): 09/ 389 04 48

http://www.ebergiste.be 
http://www.facebook.com/Ebergiste
http://www.ebergiste.be/bezoekdagen/


Je bent op zoek naar 
intensieve woonondersteuning 
en daginvulling op maat
in een groene en rustige omgeving.

BORGWAL

Je bent op zoek naar 
woonondersteuning 
en actieve daginvulling op maat
op een kleine of middelgrote wooncampus.

DE NIEUWE BRUG

Je bent op zoek naar 
dagcentrum en begeleid werk.

HET VEER

zaal De Vierschaar, 
Xavier De Cocklaan 5, 
9831 Sint-Martens-Latem

Wie kan bij ons terecht?
Je bent op zoek naar 24 uur woonondersteuning en je hebt een licht tot 
ernstige verstandelijke beperking. Eventueel bijkomende gedrags- en 
emotionele stoornissen of een autismespectrumstoornis zijn geen bezwaar. 
Je beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid: 
je wil jouw leven uitbouwen in samenwerking met je netwerk en je bent 
gericht op integratie in de samenleving.

Benieuwd hoe onze warme zorg er kan uitzien?
Wat als je ‘s nachts wakker wordt, is er dan begeleiding in huis?
Wat als je nood hebt aan hulp bij dagelijkse verzorging?
Wat als je wil afspreken met je lief en hierbij hulp kan gebruiken?
Wat als je niet graag zwemt, moet je dan toch mee met de groep?
Wat als je ruzie hebt met andere bewoners?
Wat als je ervan droomt om zelfstandig met De Lijn naar huis te gaan?
Wat als je liever alleen werkt en niet graag naar een dagcentrum gaat?
Wat als ...

Op deze en nog veel andere vragen krijg je een antwoord op onze bezoekdag.

Deze ondersteuning bieden we in:
Ter Linde (Deinze), woonerf Zevenhuizen (Gent), Huize Vander Schueren 
(Sint-Lievens-Houtem), De Rank (Brakel/De Pinte), De Nieuwe Brug (Deurle)

Wie kan bij ons terecht?
Je bent op zoek naar een deeltijdse of voltijdse dagbesteding en je hebt 
een licht tot ernstig verstandelijke beperking met eventuele bijkomende 
gedrags- en emotionele stoornisssen en of autismespectrumstoornis. Je 
houdt van beleveingsactiviteiten of je hebt net nood aan een uitdagende 
daginvulling. Je brengt graag je dag door in groep of je wil zelfstandig aan 
het werk. In samenspraak werken we een geïndividualiseerd programma uit.

Benieuwd hoe onze warme zorg er kan uitzien?
Wat als je graag een handje toesteekt bij de plaatselijke bakker, school, 
natuurdomein ...?
Wat als je graag meewerkt aan een propere gemeente?
Wat als je groene vingers hebt?
Wat als je iets wil doen met je creatief talent?
Wat als je houdt van koken en hier anderen mee wil plezieren?
Wat als je snoezelen te gek vindt?
Wat als je niet zelfstandig naar het dagcentrum kan komen?
Wat als...

Op deze en nog veel andere vragen krijg je een antwoord op onze bezoekdag.

Deze ondersteuning bieden we in:
Ter Linde (Deinze), Borgwal (Vurste), het Veer (Gent)

Wie kan bij ons terecht?
Je bent op zoek naar 24 uur woonondersteuning en je hebt een matig tot 
diep verstandelijke beperking met eventueel bijkomende gedrags- en 
emotionele stoornissen, psychiatrische stoornissen, 
een autismespectrumstoornis en of fysieke beperkingen. Je hebt nood aan 
intensieve 24 uur begeleiding, een agogische en medische omkadering en 
daginvulling, individueel of in kleine groep. Samen met je netwerk stemmen 
we je ondersteuning af op jouw noden en wensen.

Je bent vastgelopen in je thuiscontext of in je huidige voorziening en hebt 
nood aan een observatieperiode.

Benieuwd hoe onze warme zorg er kan uitzien?
Wat als je snel overprikkeld bent en nood hebt aan begrenzing?
Wat als je nood hebt aan aangepaste accommodatie?
Wat als je niet zelfstandig kan eten en drinken, je wassen en of aankleden?
Wat als je nood hebt aan directe medische ondersteuning?
Wat als je ‘s nachts ondersteuning nodig hebt bij een epileptische aanval?
Wat als je fan bent van snoezelen of duofietsen?
Wat als je geniet van wonen midden in de natuur?
Wat als ...

Op deze en nog veel andere vragen krijg je een antwoord op onze bezoekdag.

Leenstraat 31, 
9890 Vurste

Ingang via Gentweg. 
Parking 3-4 

Ottergemsesteenweg 130,
9000 Gent

op 29/9/2021  
om 13u30

op 20/9/2021  
om 13u30

op 23/9/2021  
om 13u30


