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20 jaar Dienst Inclusief Wonen (DIW)

Op 22 oktober 2019 vierde de Dienst Inclusief Wonen (DIW) haar 20-jarig bestaan in de Feestzaal Trax te Roeselare.
Volgend op een tweetal toespraken en diverse getuigenissen, volgden een receptie en een fuif voor de betrokken
cliënten.

Onze Dienst Inclusief Wonen richt zich op volwassenen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar die door
gebrek aan ervaring en/of beperkte vaardigheden nood hebben aan begeleiding.

Je kan zelf instaan voor je woning of je kan een studio huren in ons woonhuis PORTIE-K op de markt in Gits.

Wil je meer weten? Neem contact om met team zorgvraag: zorgvraag@uniek.org of tel. 050/40 69 79

http://www.uniek.org/nl
mailto:zorgvraag@uniek.org


binnenstad.
Vertrekkende vanuit het recht van mensen op een kwaliteitsvol leven, biedt Windroos (vanuit een houding van bezieling,
warmte, gelijkwaardigheid en respect) dagbesteding aan onze cliënten. Deze dagbesteding vertrekt vanuit de individuele
noden en persoonlijke ondersteuningsvraag van de cliënt, in nauwe samenwerking met het sociaal netwerk.

We bieden een ruim aanbod, maar we gaan steeds creatief op zoek naar dagbesteding op maat. We streven ernaar dat
cliënten plezier ervaren in wat ze doen en dat ze worden gestimuleerd om nieuwe ervaringen op te doen of
vaardigheden bij te leren. Daarnaast hebben we eveneens aandacht voor de onderlinge contacten tussen cliënten,
begeleiders en vrijwilligers.
We bieden een ruim aanbod aan activiteiten aan. Er gebeurt semi-industrieel werk waarbij de verantwoordelijkheid en
werkijver wordt aangesproken. Je kan je ook ontpoppen tot een keukenprins(es), door dagelijks, samen met een
vrijwilliger, een verse maaltijd te bereiden voor de groep. Hiervoor doen we zelf onze boodschappen.

Er worden crea-ateliers uitgebouwd in functie van het maken van producten die de cliënten op de jaarlijkse kerstmarkt
zelf aan de man te kunnen brengen. We zijn jaarlijks vertegenwoordigd op de Special Olympics waar we het beste van
onszelf geven.

We bieden cliënten de kans om in het reguliere arbeidscircuit te gaan werken onder de vorm van begeleid werk. Men kan
eveneens plezier beleven aan ontspannende activiteiten of zich uitleven in onze aangeboden sportactiviteiten waaronder
fitness in het fitnesscentrum in de buurt, zwemmen in het stedelijk zwembad, als zich uitleven in de aangeboden dans-
en bewegingssessies.
De activiteiten worden aangeboden door een vast begeleidersteam in een vast weekschema. Deze structuur en
herkenbaarheid zorgen ervoor dat onze cliënten zich in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen ontplooien en
zich gelukkig kunnen voelen.

Wil je meer weten over Windroos? Neem dan contact op met Larisa of Lucie van team zorgvraag op telefoonnummer
050/40 69 79 of via e-mail zorgvraag@uniek.org. Zij helpen je graag verder.

NAH-werking in Ons Erf

In maart 2019 startte een werking voor volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in Ons Erf. Uit de
gesprekken rond SURPLUZ (het samenwerkingsverband Ons Huis & UNIE-K - zie www.surpluz.org) bleek de nood aan
aangepaste residentiële opvangmogelijkheden voor personen met een complexe NAH-problematiek in regio Brugge.

6 maanden later ondersteunen wij reeds 5 cliënten met een NAH. In de loop van 2020 wordt een vernieuwde
infrastructuur in gebruik genomen die plaats zal bieden aan 10 cliënten.

Wil je meer weten over onze NAH werking in regio Brugge? Neem dan contact op met Larisa of Lucie van team
zorgvraag op telefoonnummer 050/40 69 79 of via e-mail zorgvraag@uniek.org. Zij helpen je graag verder.

Windroos in de kijker

UNIE-K Ons Erf biedt zowel verblijf (dag- én woonondersteuning) als dagondersteuning aan in Brugge. 
Dagondersteuning kan zowel op de site Ons Erf in Sint-Michiels als in Windroos, ons dagcentrum in de Brugse
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Onder het motto ‘naakt verkoopt’ koos Raakvlak voor een
opvallende actie: de verkoop van een archeologische
naaktkalender. Let op: het is een kalender zonder naakte
archeologen, maar mét naakt dat afgebeeld staat op
archeologische voorwerpen.

Bestel de kalender door €10 te storten naar Raakvlak op
het rekeningnummer BE79-0910-1283-3533
(BIC:GKCCBEBB) met vermelding “Kalender 2020” en
stuur een e-mail naar info@raakvlak.be met je
adresgegevens. Zodra de betaling wordt ontvangen, wordt
de kalender naar je opgestuurd.

Bijkomende info:
https://raakvlak.be/2019/10/29/archeologische-
naaktkalender/

De UNIE-Ke Kerstmarkt in Hotel-restaurant
Weinebrugge

Vrijdag 20 dec, zaterdag 21 dec, zondag 22 dec 2019.….

Onze buren van het hotel-restaurant Weinebrugge
organiseren opnieuw een driedaagse kerstmarkt ten
voordele van UNIE-K en haar bewoners (20-22 december
2019).

Het restaurant zelf serveert voor de gelegenheid elke
avond een menu en op zondag een kerstbrunch.

De Warmste Week

Het gonst van opbrengstactiviteiten ten voordele van UNIE-K, in het kader van de Warmste Week. Er werd in de voorbije
weken ijverig confituur gemaakt en verkocht, evenals soep en ‘gelukspoppetjes’. Dankzij een actie van Sjeff uit
Maldegem werden bovendien zelf gebreide sjaals verkocht. Tenslotte vond er op 29 november een warme quiz plaats
met 200 deelnemers!

Graag focussen we hierbij op twee acties die nog lopen of komende zijn:

De verkoop van een UNIE-Ke archeologische
naaktkalender door Raakvlak (Onroerend Erfgoed
Brugge en Ommeland)

https://raakvlak.be/2019/10/29/archeologische-naaktkalender/


Wij maken dan graag met u een concrete afspraak.
Tot binnenkort! Larisa & Lucie, Team Zorgvraag

Dag voor Verwijzers op 5 maart 2020

Onder het moto “na kennismaking komt samenwerking” organiseert UNIE-K en haar partners binnen Surpluz een
‘onthaaldag’ voor zorg- en welzijnsactoren., actief binnen de regio Brugge en/of regio Midwest (Roeselare-Tielt).
Doorheen een boeiend dagprogramma, krijgt u de mogelijkheid zich onder te dompelen in de regiowerking Brugge of de
Midwest (Roeselare – Tielt).
In afwachting van meer concrete informatie, kunt U alvast donderdag 5 maart 2020 in uw agenda aanstippen.

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
Tip: in de kijker – publicaties – jaarverslag 2018
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!

Om alvast in uw agenda 2020 te noteren

Informatie- & contactmomenten:

Gezien het succes van het afgelopen jaar, organiseert UNIE-K ook in 2020 een aantal laagdrempelige
contactmomenten. Hierbij geven wij geïnteresseerden vrijblijvend de mogelijkheid om vragen over hun toekomst in het
algemeen en de ondersteuning die UNIE-K hierin zou kunnen geven in het bijzonder, te bespreken.
Voor het komende jaar worden volgende momenten voorzien:

maart 2020
zaterdag 7 maart; voor- en namiddag

juni 2020
zaterdag 20 juni; voor- en namiddag

oktober 2020
zaterdag 17 oktober; voor- en namiddag

Om wachttijden tot een minimum te beperken, vragen wij uw bezoek vooraf te willen melden, per mail
(zorgvraag@uniek.org) of bij de medewerkers van het Team Zorgvraag (Larisa of Lucie) op het nummer 050/40 69 79.
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