
Een leuke en zinvolle dag 
voor personen met  een meervoudige beperking

Je dag zinvol besteden geeft je leven meer kwaliteit. Dat geldt voor iedereen, ook voor personen met
een meervoudige beperking. Ze ontplooien zichzelf, ontspannen en ontmoeten andere mensen.
Bovendien geeft het hen een structuur in de dag.   

UNIE-K heeft veel expertise en heel wat troeven op het vlak van dagondersteuning aan (jong)
volwassenen met een meervoudige beperking. 

Infrastructuur aangepast aan noden 

UNIE-K bekijkt wat de mogelijkheden zijn om deel te nemen
aan het bestaande activiteitenaanbod in de maatschappij. Dit
is niet altijd gemakkelijk omdat de bewoner, omwille van de
meervoudige beperking, vaak specifieke noden heeft. We
investeren daarom in een aangepaste infrastructuur.   

Zo hebben we in onze mooie groene omgevingen onder meer
een hippotherapiecentrum, een therapeutisch zwembad,
snoezel- en activiteitenruimtes, uitgebreide atelierlokalen, een
eigen kapsalon enz. 

> lees meer over onze infractructuur

https://youtu.be/DWxeCbB1lhk
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/113
http://eepurl.com/hj0btv
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=b521a8d87dcf1687e090316bd&id=09129352cf
javascript:;


Met aangepast materiaal beleef je meer 

We zorgen voor aangepast materiaal zodat de bewoners
gemakkelijker hun activiteit kunnen beleven. 

Met onze aangepaste fietsen maken we een toertje in onze
groene omgeving. We stimuleren beweging en samenspel met
de tovertafel. En in UNIE-K houden we ook van verhalen
vertellen. Dit doen we met onze verhaalboxen. Op onze tablets
spelen de bewoners spelletjes en maken ze cognitieve
oefeningen. 

> lees meer over ons aangepast materiaal

Activiteiten met arbeids- of huishoudelijk karakter 

Via aanpassingen en diverse hulpmiddelen kunnen onze
bewoners hun steentje bijdragen aan producten die we maken
en verkopen in UNIE-K. 

In de ateliers van De Waaiberg maken we houten vogel- en
knaagdierkooien, kaarsen en zeepproducten. In ’t Venster
werken we aan diverse leuke geschenken. De cliënten in
Windroos krijgen de kans om in het bestaande arbeidscircuit te
werken. Ze bereiden er ook 1 maal per week een verse
maaltijd voor hun ganse groep. 

> lees meer over deze activiteiten

Van alles ervaren tijdens de vrijetijdsactiviteiten 

Tijdens de vrijetijdsactiviteiten beleven en ervaren onze
bewoners van alles. 

Ze gaan aan de slag tijdens ons toneel en belevingstheater, de
thema-activiteiten en/of projectgroepen zoals ‘Mooimakers’. Ze
geven het beste van zichzelf tijdens de beweeg- en
sportactiviteiten en genieten met volle teugen van kleine
uitstapjes en vakanties. Sommigen ontmoeten lotgenoten,
anderen nemen deel aan de activiteiten met buurtbewoners. 

> lees meer over deze vrijtijdsactiviteiten

https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/114
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/115
https://www.uniek.org/nl/in-de-kijker/nieuws/116


Zo zijn ze bv. welkom in ons hippotherapiecentrum.  Ook faciliteiten zoals het therapeutisch zwembad of
aangepaste rolstoelfietsen zijn ter beschikking van externe cliënten.

Zoek je nog zorg, verblijf of dagbesteding 
voor volwassenen met een meervoudige beperking? 

Neem contact op met UNIE-K 
via zorgvraag@uniek.org of 050 40 69 60. 

Meer info op www.uniek.org.

Onze activiteiten zijn er in de eerste plaats voor onze eigen cliënten. Maar een aantal activiteiten stellen we
ook open voor externe cliënten met een zorgvraag. 

https://www.uniek.org/jobs

