
Nieuwbouw De Rank is het resultaat van een samenwerking tussen 
VAPH vergunde zorgaanbieder Ebergiste en de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard. 

Is het jouw droom om een eigen stekje te hebben en tegelijk altijd te kunnen 
rekenen op begeleiding in huis? Dan is wonen in De Rank iets voor jou!

Begeleiding is 24u/24u in huis,  
‘s nachts inslapend en oproepbaar.

Overdag zijn er heel wat activiteiten mogelijk: 
er zijn ergotherapeuten in huis, 

je kan gaan werken naar onze dagcentra,  
begeleid werken in de buurt 

of deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten 
zowel binnenshuis als buitenshuis.

Onze begeleiders zoeken samen 
met jou en met de mensen die 

voor jou belangrijk zijn 
naar wat jij nodig hebt 
om je goed te voelen.

De Rank is een nieuwbouw in De Pinte, met 20 studio’s en één appartement. 
Elke studio beschikt over een badkamer, slaapgedeelte, kitchenette en living. 

Er zijn nog enkele studio’s vrij. 

Wil je graag  
meer horen over 
de werking van 
De Rank 
en de voorwaarden 
om er te wonen? 

Wij voorzien twee
INFORMATIEMOMENTEN. 

27 januari 2022 van 14 uur tot 16 uur of
27 januari 2022 van 19 uur tot 21 uur

Borgwal, zaal Groenhove
Leenstraat 31, 9890 Vurste

    
Passen de voorgestelde 
momenten niet in jouw 
agenda of wil je meer weten 
over onze andere locaties, 
neem contact op met 
Karolien Viville van onze 
sociale dienst, 
zij beantwoordt jouw vragen.
Tel: 09 389 04 11

Het was altijd al mijn droom om zelfstandig te wonen, maar het is 
tot vandaag bij een droom gebleven want ik heb nog heel vaak begeleiding 
nodig. Nu komt mijn droom toch uit! Ik ben de dagen aan het aftellen om 
mijn studio zelf in te richten en vrienden te ontvangen in mijn eigen living.

Ik woon al altijd samen met anderen doordat ik begeleiding in 
huis nodig heb. Eigenlijk ben ik helemaal geen groepsmens. 
Ik kan dus niet wachten om eindelijk alleen op een studio te 
wonen en te genieten van de rust.

Ik wil zo graag zelfstandig wonen maar ik weet 
ook dat ik soms moeilijk alleen kan zijn. 

In De Rank heb ik mijn eigen plekje maar ik kan 
ook andere bewoners ontmoeten. 

De begeleiders zijn steeds in huis en zijn  
beschikbaar. Zo voel ik me echt wel veilig.

Eindelijk mijn eigen brievenbus 
met mijn naam erop! Ik vind privacy 

belangrijk dus ik ben blij dat mijn 
post niet langer in een gedeelde 

brievenbus belandt. 

Scan en schrijf je rechtstreeks 
in voor een informatiemoment

Schrijf je in via
www.ebergiste.be/bezoekdagen


