
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap

Outreach

In ons aanbod zit ook de mogelijkheid tot 
ondersteuning en vorming. Vanuit onze ervaring 
met mensen met een beperking willen wij onze 
knowhow delen met hulpverleners en 
ondersteuners uit andere sectoren. 

Wat kunnen wij bieden?

• ondersteuning in de omgang met mensen
met ASS of gedrags-problematieken;

• een vorming geven over geweldloos verzet;
• organisaties wegwijs maken in het aanbod

aan handicap-specifieke hulp.

Contact

0491/37.97.05
www.mpc-sintfranciscus.be

De Ketelberg
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Dagondersteuning

Wij bieden dagondersteuning aan, zowel 
individueel als in groep.  

Deze kan zowel in huis als op andere locaties 
doorgaan. We werken hiervoor ook samen 
met andere partners

Welk aanbod kunnen wij je bieden?

- soep uitdelen in een woonzorgcentrum;
- creatieve activiteiten in Dagcentrum De 

Stroom.

Mobiele begeleiding
Deze mobiele begeleiding is een aanbod voor 
meerderjarigen in de regio Pajottenland.

Het is een individuele begeleiding, die zich richt op 
mensen die zelfstandig wonen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

• organisatie van (dagelijkse) activiteiten;
• zoektocht naar werk, vrijetijdsactiviteiten,

school, opvang;
• boodschappen doen;
• samen koken;
• samen naar een hobby gaan;
• hulp bij het invullen van papieren;
• opvolgen van je fysieke en psychische 

gezondheid.

Woonondersteuning
Als je kiest voor woonondersteuning, woon je samen 
in een huis met andere mensen.

Wij voorzien hierbij de nodige begeleiding. 
Deze kan zowel individueel als in groep zijn. De 
begeleiding die je krijgt, hangt af van je vraag en je 
beschikbare budget. 

We hebben tevens een permanentiesysteem dat op 
de eigen locatie of op afstand hulp biedt.


