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20 jaar Dienst Inclusief Wonen
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

Sponsorprojecten 2019
De activiteiten van Ons Erf, De Waaiberg en ‘t Venster worden hoofdzakelijk gefinancierd met het persoonsvolgend 
budget van haar cliënten en middelen van de Vlaamse overheid (VAPH).

Om aanvullend te investeren in innoverende projecten ten bate van haar cliënten, doet UNIE-K een beroep op 
aanvullende financiering onder de vorm van steun en sponsoring.

http://www.uniek.org/nl


Op die manier helpen onze sponsors mee om de droom van zovele personen met een beperking te realiseren. 
Dankzij de medewerking van de Familievereniging in Ons Erf en de steun van diverse bedrijven en/of serviceclubs 
konden we in de loop van 2019 alvast de volgende projecten realiseren:

verlengde structurele financiële ondersteuning van de hippotherapie (Lions De Haan Permeke) 
Familievereniging: vakantiecheque twv 125€ voor elke woning en aanleg nieuwe speeltuin (aangepaste 
schommels, draaimolen,…)
aankoop elektrische gocart (TE Connectivity Oostkamp)
Herdenkingsmonument voor overleden bewoners in De Waaiberg (legaat)
aankoop 2 elektrische rolstoelfietsen (Hotel-restaurant Weinebrugge)
een beveiligende comfortzetel (‘Protac sensit zetel’) in ’t Venster (Stichting Crivits)

De aankoop van een elektrische duo-fiets (via de Westvlaamse Intercommunale) en elektrische bakfiets (via ING Bank) 
staat gepland in het voorjaar van 2020.

Heb je ook interesse om de projecten voor cliënten van UNIE-K te steunen?
Neem dan contact op met Leo De Smet. Hij is stafmedewerker en o.m. verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

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 
binnenstad.
Vertrekkende vanuit het recht van mensenop een kwaliteitsvol leven, biedt Windroos (vanuit een houding van bezieling, 
warmte, gelijkwaardigheiden 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

http://www.surpluz.org/


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.

Verbouwingswerken Ons Erf te Brugge
In de maand augustus 2018 werd gestart met de renovatie van de verouderde woning 11 in het centraal gebouw en 
ingrijpende aanpassingswerken in het therapeutisch (zwem)bad.

Eind december 2019 zal de vernieuwde woning 11 in gebruik genomen worden en begin januari 2020 het therapeutisch 
(zwem)bad.

In de loop van 2020 start een nieuwbouwproject voor 55 cliënten ter vervanging van de verouderde paviljoenen uit de 
jaren 80.

UNIE-K investeert zo verder in de vernieuwing van haar infrastructuur zodat deze tegemoet blijft komen aan de 
hedendaagse eisen inzake wooncomfort bij de opvang van personen met een beperking.

Renovatie Magdalenahoeve tot hippotherapiecentrum
De werkzaamheden aan het centrum voor hippotherapie (vroeger Magdalenagoed) vorderen goed zodat reeds kan 
uitgekeken worden naar de laatste fase (afwerking en omgevingsaanleg). De ingebruikname wordt verwacht tegen begin 
april 2020.



Bekijk de film via https://youtu.be/bhyZVTHjaVs

De voorbije zomer werd er intensief gefilmd in de verschillende vestigingen van UNIE-K.
Het resultaat van de opnamen en de montage vind je op de link hieronder.

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)
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.

Film UNIE-K… het verhaal van onze cliënten

https://www.youtube.com/watch?v=bhyZVTHjaVs&list=PLE7u9-0-A4sxdu-AJNk2pplLSo24F_1XI&index=3&t=3s&fbclid=IwAR0s_K_z1JRoVSV8W7DFqsMBhexi9v_bYFQiXquSnpbfRYhQP2B24ymVacU
mailto:info@raakvlak.be?Subject=Archeologische%20naaktkalender
https://raakvlak.be/2019/10/29/archeologische-naaktkalender/


Komende activiteiten

Verkoopdagen kaarsenatelier De Waaiberg
Ben je op zoek naar een UNIE-K geschenk of heb je zelf een UNIE-K idee? Misschien kunnen wij het wel maken!In 
het goed uitgerust kaarsenatelier van De Waaiberg creëren onze cliënten met grote zorg aantrekkelijke producten. 

We bieden decoratie- en gepersonaliseerde kaarsen aan. Ook bij de zeepproducten zijn er diverse 
mogelijkheden. Perfect voor eigen gebruik, maar ook ideaal als relatie-, geboorte- of eindejaarsgeschenk!

Welkom in De Waaiberg tijdens het weekend van 30 november-1 december tussen 14 en 18 uur.

Eindejaarshappening ’t Venster
op vrijdag 13 december 2019 vanaf 15.00 uur

Kom je eindejaarinkopen verrichten in 't Venster en steun de bewoners van deze vestiging van UNIE-K.
Ook aan de inwendige mens wordt er gedacht. Er is bovendien een gratis welkomstdrankje voor elke bezoeker.

Kerstmarkt Windroos
Tijdens het weekend van 30 november – 1 december 2019 (10 tot 18 uur) kan je in het Grootseminarie te Brugge 

terecht voor de jaarlijkse kerstmarkt van de Vriendenkring van vzw Windroos.



12de lentewandeling Ons Erf-Stappers: zondag 22 maart 2020
De ‘Ons Erf Stappers’ zijn een groep enthousiaste wandelaars, gegroeid uit de familievereniging van Ons Erf. Jaarlijks 

organiseren ze een lentewandeling in de mooie groene omgeving van het Brugse Ommeland.

De opbrengst gaat integraal naar de bewoners van Ons Erf.

Meer info op www.uniek.org

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K

Bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen en meest actuele info.

Bezoek de sociale media waarop we 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 ook op Facebook & LinkedIn!

http://www.uniek.org/
http://www.uniek.org/nl
https://www.facebook.com/vzwUNIEK
https://nl.linkedin.com/company/vzw-unie-k
http://www.uniek.org/nl
https://www.facebook.com/vzwUNIEK
http://www.facebook.com/vzwUNIEK
https://www.linkedin.com/company/vzw-unie-k

