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Proeven van wat UNIE-K voor u zou kunnen betekenen? Het kan!
Lees hieronder alles over onze STAGES.
Waarom het belangrijk kan zijn…
UNIE-K organiseert doorheen het jaar een aantal laagdrempelige stageperiodes voor schoolgaanden.
Zo bieden wij geïnteresseerden de kans om geheel vrijblijvend de zorg en ondersteuning die UNIE-K hen kan bieden,
aan den lijve te ondervinden. Al te vaak merken we dat het bezoek aan de voorziening als zeer overweldigend wordt
ervaren: heel veel informatie en nauwelijks tijd om echt te ondervinden wat dit voor jou echt zou kunnen betekenen.
Binnen UNIE-K kan je heel wat (meer) kwaliteit van leven realiseren, op voorwaarde dat jij je er ook ‘thuis’ kan voelen.
En dat zit in zoveel (soms kleine) dingen, dat je dit best kunt ervaren.
De formule is simpel en zeer laagdrempelig: geïnteresseerden kunnen zich telefonisch of via mail aanmelden bij Team
Zorgvraag, en zij spreken met u een concrete periode af in de voor u meest geschikte woon- en/of werkomgeving.
Info en/of aanmeldingen: zorgvraag@uniek.org of 050/40 69 79

Hoe het in de praktijk verloopt…
(een mama vertelt)
“Onze zoon stelde het supergoed, zowel de leefgroep
als de activiteiten overdag waren een voltreffer. Hij
genoot in die mate van het leven hier en de fijne manier
waarop hij hierbij door de begeleiders werd
ondersteund, dat hij meteen al wilde blijven. Samen
met onze zoon kunnen ervaren wat de
volwassenwerking aan mogelijkheden en kansen te
bieden heeft, geeft ons als ouder vertrouwen voor de
toekomst. Het is een hele opluchting te ervaren hoe
gelukkig hij zich hier voelt. Dat is voor ons het
allerbelangrijkste.”

In de toekomst ook… INLEEFMOMENTEN?
Met de organisatie van inleef-/beleefdagen, willen we
tegemoetkomen aan de noden van die cliënten, voor
wie een volledige stageweek (nog) een te grote stap is.
Ons Erf heeft ruime en aangepaste infrastructuur ter
beschikking, die uitdagen tot bewegen (wandelen,
zwemmen) en beleven (snoezelen, boerderij,
hippotherapie,…). De manége (indoor mogelijkheden
bij slecht weer) en het bad zijn momenteel in opbouw
respectievelijk vernieuwbouw, maar dat biedt meteen
ook de beste vooruitzichten voor de nabije toekomst
(einde van het jaar). Wij kunnen aan
groepen/verenigingen tot 10 personen een up-to-date
infrastructuur ter beschikking stellen waar de maaltijd
kan genoten worden en die geschikt is voor eventuele
rust- en verzorgingsmomenten.

Wens je vanuit school/vereniging voor personen met een beperking een leuke
sport-/doe-/ervaringsdag te organiseren binnen Ons Erf, neem dan gerust
contact op met het Team Zorgvraag: zorgvraag@uniek.org of 050/406979.
Gewoon ‘ouderwets’ een brief schrijven of eens binnenspringen kan uiteraard
ook altijd op het adres UNIE-K (Team Zorgvraag), Chartreuseweg 53 te
8200 Brugge.

SURPLUZ en PLUZPUNT,
een gezamenlijk initiatief van UNIE-K en Ons Huis.
Omdat ‘samen’ meer mogelijkheden biedt dan ‘apart’,
proﬁleren UNIE-K en ONS HUIS zich sedert 2 april
gezamenlijk onder de naam SURPLUZ. Een bezoek aan
www.surpluz.org is meer dan de moeite waard.
Door het aanvullend karakter van onze expertise en
ervaring, kan SURPLUZ een zeer ruime waaier aan
vragen beantwoorden of helpen beantwoorden, want het
‘samen aan oplossingen werken’ beperkt zich niet tot de
grenzen van beide organisaties.
SURPLUZ staat open voor samenwerking, door alle
concentrische cirkels heen, over alle sectoren heen en dit
met slechts één ambitie: personen met een
ondersteuningsvraag op de best mogelijke manier
minstens één stap vooruit helpen…
SURPLUZ voor dat beetje meer in zorg….,een
PLUZPUNT voor de Brugse regio. Iedereen met een
(vermoeden van) beperking kan bij PLUZPUNT met
zijn/haar vraag terecht, van algemene informatie tot een
heel speciﬁek aanbod.

Team PLUZPUNT garandeert iedereen die een vraag stelt het engagement om hem/haar verder (op weg) te helpen
vanuit haar handicapspeciﬁeke expertise,
met respect voor de keuzevrijheid en de eigen regie,
efﬁciënt en effectief, tijdig & zonder nodeloos tijdverlies, gericht & passend én vanuit een geïntegreerde & integrale
aanpak.
Wij zijn er van overtuigd dat deze manier van werken ook gespecialiseerde zorg/ondersteuning vlot en naadloos
bereikbaar maakt voor al wie die nodig heeft en op het moment dat hij die nodig heeft.
Meer info vindt u op www.surpluz.org.
Het SURPLUZ-team is bereikbaar op het (gratis) nummer 0800 62314 of via mail op het adres pluzpunt@surpluz.org.

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) in Ons Erf
UNIE-K dicht vanuit haar expertise eventuele mazen in het (regionale) zorgnet.
Samen-werken is ook bereid zijn om met elkaar af te stemmen en samen na te denken over hoe eventuele leemtes
kunnen weggewerkt worden. Uit de gesprekken rond SURPLUZ (zie hierboven) bleek de nood aan aangepaste
residentiële opvangmogelijkheden voor personen met een complexe NAH-problematiek.
Versterkt met de ervaring, kennis en expertise die aanwezig is in de regio MidWest (De Waaiberg en vooral ’t Venster), is
inmiddels ook in Ons Erf een NAH-afdeling opgestart.
Na een korte maar intense voorbereidingsfase (keuze locatie, uitwerken inhoudelijke accenten, samenstelling kernteam,
aanpassingen infrastructuur,….) werd voorzichtig gestart in maart (2 personen). Ondertussen telt de leefgroep 4
bewoners en is de (tijdelijke) infrastructuur en inhoudelijke werking klaar om nog 2 extra cliënten op te vangen.
Binnen de lopende renovatie- en nieuwbouwplannen werd ruimte voorzien om vanaf januari 2020 de NAH-werking tot 10
personen te kunnen uitbreiden in een meer deﬁnitieve omgeving.
Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen over de huidige en/of toekomstige NAH-werking in Ons Erf, in ’t Venster of
in de Waaiberg? Team Zorgvraag beluistert ze graag en zoekt met jou naar een passend antwoord.

Open plaatsen of geen open plaatsen? That’s the question.
UNIE-K beschikt met haar brede expertise, innovatieve organisatievorm, gedreven medewerkers over meerdere troeven
die maken dat UNIE-K, los van het gegeven ‘open plaats of niet’, steeds bereid is om mee te zoeken naar een passend
(deel)antwoord. U kunt bij UNIE-K terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning, individuele begeleiding en
oproepbare permanentie.

En of er nu plaatsen vrij zijn?
Ja – 2 uitbreidingsplaatsen NAH (zie hoger) en één studio in PORTIEK!
Al de hierboven genoemde ondersteuningsfuncties vind je
terug in PORTIEK, een nieuwbouw- complex met 10
aangepaste studio’s, gelegen aan de markt te Gits.
De naam is symbolisch en goed gekozen: zoals een
portiek een beschermende open ruimte is aan de uitgang
van een gebouw, om de overgang tussen ‘binnen’ en
‘buiten’ minder bruusk te maken, staat PORTIEK voor de
beschuttende omgeving die sommige mensen met een
beperking nog/verder nodig hebben, in overgang naar
een meer zelfstandig leven.
PORTIEK richt zich tot personen met een motorische
en/of meervoudige beperking (al dan niet t.g.v. NAH), die
over een zekere mate van zelfredzaamheid beschikken,
een autonome woon- en leefsituatie aankunnen (mits
intensieve begeleiding op afstand) en die uitdrukkelijk de
wil hebben om zelfstandig en in de samenleving hun
leven verder uit te bouwen.
Zij worden bij de organisatie van hun dagelijks leven in alle facetten begeleid door de Dienst Inclusief Wonen, op wie zij
ook een beroep kunnen doen in het kader van de oproepbare permanentie. Dagbesteding vinden zij binnen het
vrijwilligerswerk/begeleid werk of zij maken gebruik van de atelierwerking in de Waaiberg.
Geïnteresseerd in de open plaats PORTIEK, NAH Ons Erf of hebt u andere vragen:
Team Zorgvraag beluistert graag je vraag en gaat met jou op zoek naar een passend antwoord.
zorgvraag@uniek.org – 050/406979, Larisa of Lucie

Varia
Dag van de Zorg 2019 : een opsteker
UNIE-K dankt de talrijke bezoekers die Ons Erf bezochten op de Dag van de
Zorg.
De prijs voor de verste bezoeker gaat naar een familie uit het verre HechtelEksel, die sterk geïnteresseerd was in onze huidige (en toekomstige werking)
met paarden. Voor wat zij te zien en te horen kregen, vonden zij de verplaatsing
meer dan waard.

VAPH nodig? Bel dan de 02/249.30.00
Het aantal telefonische oproepen bij het VAPH is met de invoering van de persoonsvolgende ﬁnanciering spectaculair
gestegen. In die mate dat zij, om al die vragen snel en efﬁciënt te kunnen beantwoorden, in een samenwerking zijn
gestapt met ‘1700’ (de informatielijn van de Vlaamse overheid).
Via bovenstaand nummer kom je niet langer bij de VAPH-receptionist terecht, maar word je via een keuzemenu (“voor
vragen over het budget, druk 1”) afgeleid naar die persoon die je vraag kan beantwoorden én beschikbaar is op dat
moment. Het systeem is in gebruik sedert 2 mei en hiermee zet het VAPH een nieuwe stap richting meer
klantvriendelijkheid.

Infrastructuur: we zetten volop in op het vernieuwen van onze infrastructuur
Sedert de vakantieperiode 2018 zijn er in Ons Erf ingrijpende bouwwerkzaamheden aan de gang: de renovatie van de
verouderde woning 11 in het centraal gebouw, het therapeutisch zwembad en de Magdalenahoeve.
De bijgevoegde foto’s geven enige indicatie van de omvang van de werken.
De ingebruikname van het therapeutisch zwembad wordt gepland in de maand september 2019, terwijl de
gerenoveerde woning 11 klaar zou moeten zijn op het einde van dit kalenderjaar.
Het hippotherapiecentrum ‘Magdalenahoeve’ zou operationeel zijn in de maand januari 2020, waarna enkel de
omgevingswerken nog dienen voltooid te worden.

UNIE-K, uw partner in zorg!
Interesse? Wenst u verder op de hoogte te blijven?
schrijf u in op de nieuwsbrief
bezoek onze website: www.uniek.org
bezoek de sociale media waarop wij actief zijn (Facebook en LinkedIn).

Wil je meer weten over UNIE-K?
Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org

Volg ons!

