
 
Dit zijn de nieuwe bewoners van Hofwijck  

In Hofwijck is plaats voor 12 bewoners. Er zijn al 11 bewoners die definitief toezegden om 

in Hofwijck te komen wonen. Zij stellen zichzelf graag aan ons voor :    

“ 
Hallo,  Ik ben Glenn. Ik zit al 3 jaar bij de luchtballons. 
Dat is dan ook mijn hobby. Ik eet graag scampi en mos-
selen en vol au vent. Ik ben 36 jaar en werk in Raak-
zaam. Ik ben daar bezig met kunst : ik teken graag en 

kleur in boeken voor volwassenen. Ik ben ook een roker en 
luister graag naar muziek.  

GLENN  

BO  

GEERT  

“ 
Hallo, ik ben Geert. Ik ben 62 jaar. Ik ben al 40 jaar in 

het dagcentrum in Leefgroep Knaptand .   
In de groep puzzel en kleur ik graag. Oh ja, ik luister ook 
graag naar de radio. Ik ga elke dinsdag naar het bloe-
metjeskoor, ik zing heel graag.   

KEANA  

KRIS  

“ 
Hallo, ik ben Kris en ik ben 24 jaar oud. Ik ben een hele 
grote fan van het Waasland Shopping Center in Sint-
Niklaas. Ik heb ook een vriendin en ze noemt Annemiek. 
Ik heb thuis ook een Spaanse windhond (galgo) die Leo 

noemt en waar ik veel mee ga wandelen samen met mijn 
ouders en mijn broer.  

“ 
Hallo,  ik ben Bo. Ik ging tot nu toe vaak logeren in De Tilde. Ik 
sluit in de vakanties aan in de dagbesteding in Leefgroep 2 
op het Onze-Lieve-Vrouwplein. Ik verhuis naar Hofwijck en 
vanaf september ga ik nog één jaar naar school.   

Er zijn veel dingen die ik graag doe : puzzelen, filmpjes kijken en 
meezingen, bezig zijn op mijn tablet of gsm, kleuren, snoezelen,… 
Ik ben lid van Akabe. Ik kan het goed vinden met de dieren in 
De Tilde : de poezen, de kipjes,…   

“ 
Hallo,  ik ben Keana. Ik ben 20 jaar. Ik woon in DVC Triangel, 
leefgroep Tuimelaar. Binnenkort verhuis ik naar Hofwijck. Ik 
vind het leuk om te tekenen, kleuren, puzzelen, luisteren 
naar de radio, knippen, gezelschapsspelletjes spelen, f etsen, 

zwemmen, springen op de trampoline,...  

Ik eet graag choco, spaghetti, frietjes, kiwi en peer, frisdrank en 
chips. Ik hou van: mooie kleren en  lang slapen in het weekend.  



KRISTOF  “ 
Hallo, ik ben Kristof. Ik woon in GW2 (een woongroep van Raak-
zaam) en werk in themagroep Tuin. Vanaf 2 mei ga ik in Hofwijck 
wonen. Ik fiets graag. Elke woensdag neem ik de trein naar Lo-
keren. Ik doe daar Begeleid Werk op de wekelijkse markt. Ik ben 

een werker. Ik doe heb nog een paar Begeleid Werk-posten. Ik eet 
graag spaghetti, vol au vent en friet met stoofvlees. Ik supporter 
graag op de voetbal.  

“ 
Hallo,  ik ben Kurt. Ik werk in themagroep Plastische Activiteiten 
in de Knaptandstraat. Dat doe ik al 35 jaar.  Ik eet graag frietjes, 
rijstpap en chocomousse.   
Tekenen, TV- kijken (naar Thuis), muziek luisteren, schilderen en 

knutselen vind ik leuk. Ik geniet graag van een gezellige sfeer en 
mopjes die anderen maken. Drukte vind ik niet zo leuk.  

“ 
Hallo,  ik ben Marc. Ik woon en werk graag in Raakzaam. Ik 
woon nu in de zorggroep en ik ga verhuizen naar Hofwijck. Ik 
werk in themagroep Tuin. Ik veeg heel graag in de tuin. Ik kleur 
en ik dans graag. Ik kijk graag televisie. Ik eet graag frieten en 

vol au vent.  

“ 
Hallo, ik ben Rieke. Op 14 november word ik 27 jaar. Ik ga al 3.5 
jaar naar het dagcentrum in de groep creatieve handwerken. Ik 
ga heel graag naar het dagcentrum en ik zou het niet meer kun-
nen missen!  

Mijn hobby’s zijn dansen, lezen en ik ben ook wel een beetje een 

fuifbeest     Ik ga op woensdagavond dansen en op zaterdag-
namiddag kun je me vinden in de G tafeltennisclub. En voor de rest 
ga ik graag op stap met mijn vriend Jonathan.  
Ik kan niet goed tegen pesten en onrechtvaardigheid. Ik hou van so-
ciaal contact maar ben ook graag eens alleen met mijn muziek of om 
naar mijn favoriete programma’s te kijken. Ik hoop dat het een leuke 
ervaring wordt, wonen in de Hofwijck!    

“ 
Hallo, ik ben Thijs, ik ben 38 jaar. Ik woon al 7 jaar in begeleid 
wonen in Waasmunster, maar nu verhuis ik met veel plezier naar 
Sint-Niklaas, want dat is mijn tweede thuis: ik ben hier 29 jaar in 
Akabé geweest en ik voetbal bij GFC-Waasland-Beveren, die 

trainen in de Watermolenstraat!   
Ik ga enkele dagen per week naar het dagcentrum, maar ik doe ook 
graag begeleid werk in een school en in de Carrefour. Ik ben zeer 
benieuwd naar mijn nieuwe begeleiders en huisgenoten, want het zal 
veel leuker zijn om ’s morgens en ’s avonds samen te eten, TV te kij-
ken, spelletjes te spelen, enz. In het weekend doe ik vaak mee met 
activiteiten van Jeugddienst Appelsien of volg ik een cursus van De 
Kei. Maar natuurlijk wil ik ook graag eens een terrasje doen op de 
markt of eens gaan bowlen… wie gaat er mee?  

“ 
Hallo, ik ben Wim en ik hou van muziek luisteren en films kijken. 

Spaghetti vind ik reuze lekker, pizza eet ik ook graag!    

Iets over mijzelf : Ik maak graag plezier    
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