ZORG IN NEVELE VANDAAG
Vzw Angèle Verburght
Het is een vertrouwd beeld in Landegemdorp; Bess die op haar driewieler rich=ng vaart snelt, Nick die in z’n
rolwagen bij de apotheek langsgaat, Dany die met z’n handbike een rijsEaartje gaat kopen… Minder gekend is ’t
feit dat zij begeleid worden door vzw A.Verburght.
Vzw A.Verburght biedt sinds 1967 ondersteuning aan volwassenen met een motorische beperking. We stellen
ons tot doel om onze cliënten een kwaliteitsvol, zo zelfstandig mogelijk leven te bieden, vertrekkend vanuit hun
eigen wensen en noden. We werken hiertoe nauw samen met familie en vrienden, thuis- en verpleeghulp. Voor
de extraatjes die het leven kleur geven; zoals een uitstapje, een museumbezoek, genieten van een babbel bij een
kop koﬃe… doen we graag beroep op vrijwilligers.
In ons gebouw in de Dennendreef
-“de home”- verblijven twin=g
cliënten, elk in een eigen
comfortabele studio. In de
voormiddag wordt er =jd
vrijgemaakt voor de dagelijkse
verzorging. Wie dit wenst, kan in de
namiddag deelnemen aan tal van
ac=viteiten; crea, e-hockey, kunst,
theater, lezen, genieten, “natuur en
dier”, koken…
In het sociale woonproject in
Landegemdorp wonen zes mannen
die overdag buitenshuis werken. ’s
Avonds en in het weekend kunnen
ze bij een begeleider terecht voor
een goed gesprek en hulp bij
administra=e, budgetbeheer,
vrije=jdsbesteding… We verzorgen
eveneens begeleiding aan huis bij
drie cliënten in de omgeving van
Landegem.
Om nieuwe mensen te leren kennen
organiseren we maandelijks ons
praatcafé in Ter Kale. Buurtbewoners
zijn er van harte welkom voor een
drankje, een babbeltje, een
voorstelling…
Wil je graag als vrijwilliger aan de
slag voor een eenmalig of
terugkerend engagement? Neem
dan zeker contact op!
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ZORG IN NEVELE VANDAAG
VZW DE VIERKLAVER
VZW De Vierklaver, www.de-vierklaver.be,
ondersteunt mensen met een verstandelijke
of meervoudige beperking. We doen dit op
het vlak van wonen, werken en vrije Djd.
VZW De Vierklaver onstond 28 jaar geleden.
We telden toen 79 bewoners en 10
deelnemers in het dagcentrum. We starLen
op 1 november 1989 en hadden
woongelegenheden in Gavere, Sint Martens
Latem, Melle en Mariakerke. Naderhand
verhuisden een groep bewoners naar
Bassevelde en starLen we met een nieuw
dagcentrum voor 10 deelnemers.
Vanaf 1996 namen 56 bewoners hun intrek
in de nieuwbouw te Landegem en in 1998
namen 36 bewoners te Adegem hun intrek.
Op beide vesDgingen waren ook dagcentra
gevesDgd.
Oktober 2001 werd dagcentrum Hannah
opgericht voor personen met een Niet
Aangeboren Hersenletsel (Adegem),
verhuisde het dagcentrum van Adegem naar
de Bogaarde te Maldegem om in 2013
deﬁniDef hun intrek te nemen in de
Krommewege (Kadoe) te Maldegem.
Op heden ondersteunen we 98 cliënten in
woonondersteuning, 67 cliënten in
dagondersteuning (waarvan een aantal in de
vorm Begeleid Werken) en 13 cliënten
krijgen die ondersteuning via Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp. In het totaal werken 157
professionele en 56 vrijwillige medewerkers
bij VZW De Vierklaver.
Onder het moLo : Zorg en ondersteuning
dichter bij, willen we in de toekomst inzeLen
op kleinschalige woonprojecten verspreidt
over Aalter, Deinze, Bassevelde en
Landegem.
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ZORG IN NEVELE VANDAAG
TEN DRIES
Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met
een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij
aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving
is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.Ten Dries bestaat uit twee scholen en een
mulDfuncDoneel centrum (BuBao, BuSO en MFC). Ook voor wie niet naar school gaat in Ten Dries is er een ruim
aanbod van advies, training en begeleiding (GON, mobiele en ambulante begeleiding). Dit aanbod geldt zowel voor
kinderen en adolescenten met een beperking als voor de mensen om hen heen: ouders en familie, vrijwilligers en
professionelen.De geschiedenis van Ten Dries start op 15 oktober 1955 in het kasteeltje in de Poeldendries te
Landegem. In 1954 richSen een aantal ouders de vzw RevalidaDecentrum voor SpasDsche Kinderen op. Ze wilden
een kleinschalige voorziening in het leven roepen, met deskundige personeelsleden voor de begeleiding en
behandeling van kinderen met hersenbeschadiging. Naarmate er meer kinderen kwamen die niet in staat waren
gewoon onderwijs te volgen, ontstond de noodzaak aan aangepast onderwijs. Om die reden werd in september
1957 een nieuwe vzw opgericht onder de naam Aanneembare Bewaarschool voor SpasDsche Kinderen, inmiddels
geëvolueerd naar School voor Buitengewoon Onderwijs Ten Dries.Later ontstonden – telkens vanuit nieuwe noden
– nieuwe vzw’s: BeschuSe Werkplaats voor Hersenverlamden (1966), nu bekend onder de naam Nevelland, vzw
RevalidaDesDchDng Angèle Verburght (1969) die aan volwassen personen met hersenbeschadiging een eigen
leefruimte /studio biedt en vzw Manege Dennenhof (1976) voor hippotherapie. Ook vandaag wordt er nog nauw
samengewerkt tussen deze verschillende vzw’s, die zo in Landegem een uniek zorgaanbod vormen.
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