Puidreef 27
Persmap

Vesta vzw - Patershoek 4 - 9111 Belsele - T 03 780 95 40 - F 03 766 22 55
info@vestavzw.be - www.vestavzw.be
IBAN BE82 7376 2034 6668 I BIC KREDBEBB I ONR 415298669
RPR Gent afd. Dendermonde

Beste journalisten,
Hartelijk welkom hier in Puidreef 27 te Belsele. Op deze plek zal Vesta, samen met Ann en Yves,
geschiedenis schrijven.
De afgelopen maanden hebben we elkaar leren kennen,
een visie rond dit project uitgewerkt, de
samenwerkingsmodaliteiten besproken en vooral veel
geluisterd naar ieders droom en wens.
Vandaag kunnen we trots het woonproject ‘Puidreef 27’
voorstellen aan jullie!
Achtereenvolgens geven we meer toelichting bij:
- Het project Puidreef 27
- Het profiel van de kandidaten
- Het verdere tijdspad van dit project
Wij danken u alvast voor uw interesse!

Met vriendelijke groet,
Pieter De Bock

Preventie- en informatieveiligheidsadviseur
PR- en communicatie verantwoordelijke

i.o.v. Annemie Van Steenkiste en Bert Van Rumst

directie Vesta vzw
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Het verhaal van Puidreef 27
Vesta vzw biedt als vergunde zorgaanbieder woon- en dagondersteuning aan in verschillende
buurten zoals Patershoek en Hadewych. Daarnaast zorgen we ook voor ondersteuning binnen het
project van Bijs vzw en zijn we een preferente partner van Toontjeshuizen (een project dat nog in de
stijger zit).
In oktober 2020 gaat Vesta van start met een nieuw kleinschalig woonproject in het centrum van
Belsele. Dit project, Puidreef 27, zijn we nu volop aan het voorbereiden samen met Ann en Yves.
Ann en Yves, eigenaars van de woning Puidreef 27 en bezielers
van het project, waren op zoek naar mogelijkheden hoe hun
huis een zinvolle bestemming te geven.
Zij droomden ervan om een warme thuis te kunnen bieden
voor 4 mensen uit een bijzondere doelgroep. Een plaats waar
vrijwilligers en professionelen samenwerken met deze cliënten
om in een veilige en respectvolle omgeving iedereen tot zijn
recht te laten komen.
Een kleinschalig woonproject met een hart en positieve uitstraling, waar ook het netwerk zich
welkom kan voelen. Misschien ook wel een plaats voor dagbesteders en passanten!
Waar nodig en op vraag van de cliënten en hun netwerk bekijken waar zij (en hun hond Joppe die
speciaal is opgeleid) een meerwaarde kunnen betekenen....
Voor Vesta vzw klonk dit als muziek in de oren om samen met Ann en Yves, de buurt en toekomstige
inwoners een lokaal project uit te werken. Vesta zet daarom graag haar schouders mee onder de
“Puidreef 27”.
“Mensen met een handicap ondersteunen doet Vesta al sinds 1975. Onze
ondersteuning beperkt zich niet tot de gekende locaties op de Patershoek en in de
Watermolenwijk. Maar Vesta biedt ondersteuning in de ruime Sint-Niklase regio.
We organiseren ondersteuning zoals mensen met een beperking dat willen: thuis,
in de buurt soms heel intensief 24 uur op 24, maar ook vaak minder intens. We
doen dat steeds samen met de familie en met inzet van vrijwillgers of mensen uit
de buurt. We zijn fier dat we samen met Ann en Yves in de Puidreef in hun huis in
Belsele mensen kunnen laten samenwonen. Het wordt ook en gezellige
ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.”
Bert Van Rumst, algemeen directeur Vesta vzw

Het doel is om vanaf oktober 2020 effectief van start te gaan met 4 cliënten die hun intrek zullen
nemen en nieuwe inwoners worden van de Puidreef! Zij zullen alvast warm omringd worden door
de huisdieren: de poes Nelson, de kippen Euphrasie en Eulalie, de vissen en de vogel!
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Profiel kandidaat woonproject
Als vergunde zorgaanbieder gaan we op zoek naar 4 geschikte kandidaten die hun intrede kunnen
nemen in de woning van Ann en Yves.
De kandidaat is een persoon die…
 op een fijne manier wil samenwonen met 3 anderen cliënten met een beperking, in een
warme buurt
 sociaal is
 Zich niet laten afschrikken door aanwezigheid van dieren
 Zelfredzaam is
We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en bekijken samen welke ondersteuning nodig is en
of/hoe we deze kunnen organiseren in Puidreef 27.
Heb jij interesse om in Puidreef 27 te komen wonen? Neem contact op met Jana/Elien via
puidreef27@vestavzw.be
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Wat nu? Tijdspad…
De zomermaanden worden gebruikt om volop kennismakingsmomenten te organiseren met
kandidaat cliënten. Tegelijkertijd lanceren we deze zomer tweewekelijks een vlogs over het project
Puidreef op onze sociaal media (www.facebook.com/puidreef27).
Eind augustus volgt er een infomoment voor alle inwoners van de Puidreef. Dit infomoment zal later
nog herhaald worden voor geïnteresseerde vrijwilligers.
Vanaf oktober 2020 kunnen er 4 personen een intrek nemen in huis. De ondersteuning zal voorzien
worden vanuit Vesta vzw en vertrekt van wat cliënten nodig hebben.
Ann en Yves vullen aan waar dit voor cliënten een meerwaarde zou
kunnen betekenen: samen de tuin onderhouden, eens samen koken,
een uitstap maken,...
Naderhand kan er gekeken worden of er ook mensen van buitenaf bij
activiteiten kunnen aansluiten die zullen doorgaan in Puidreef 27. Op
termijn bekijken we wat er mogelijk is in samenwerking met de buurt.
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Het is onze droom om tot een fijne samenwerking met de buurt te kunnen komen. Zowel met de
lokale handelaars aan de slag te gaan (thuisverpleging, catering,…) als met de buurtbewoners iets
kunnen betekenen voor elkaar.

Meer weten?
Is je interesse gewerkt?
Je kan terecht bij de initiatiefnemers, Ann & Yves Bocklandt-Delforge (T 0486 11 13 53) of bij de
medewerkers van Vesta die dit project mee uitwerken (Jana de Wilde en Elien Van Hoorick, Vesta vzw,
Patershoek 4, 9111 Belsele, puidreef27@vestavzw.be).
Daarnaast verschijnen vanaf vandaag ook regelmatig vlogs op onze Facebookpagina van Puidreef 27.
Volg en ontdek…
www.vestavzw.be
www.facebook.com/puidreef27
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