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Ter Linde Asse situeert zich op de site van Klein Veldeken en bestaat uit: 

 

-Gelijkvloers: 20 individuele studio’s. 

Voor wie? Bewoners die minder mobiel zijn en/of nood hebben aan nabijheid. 

Daarnaast zijn er ook een aantal kamers voor personen die rust nodig 

hebben/zelfstandig zijn. 

Er is een grote ontmoetingsruimte waar men elkaar kan “ontmoeten” en samen 

eten. Alle bewoners van Ter Linde kunnen hier vertoeven. 

De gezamenlijke ruimte zal opgedeeld worden door middel van kasten. Bewoners 

kiezen zelf of ze op de kamer eten of in de grote ruimte (afhankelijk van eventuele 

medische noden/groepsdynamiek). We bekijken dit op basis van een rondvraag en 

van de mogelijkheden van de bewoners. 

 

-1ste verdiep: 8 studio’s. 

Voor wie? Bewoners die wat zelfstandiger zijn.  

Het 1ste verdiep zal gedeeld worden met “sociaal verhuur”. 

 

Welke ondersteuning bieden we jou op individueel vlak? 

De werking is gericht op volwassenen, al dan niet werkenden, met een licht tot 

matig verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornis. Binnen deze 

woonvorm is begeleiding voortdurend aanwezig. De deuren van ons huis gaan niet 

op slot. Er is met andere woorden geen toezicht op wie binnen en buiten gaat. Hier 

worden uiteraard wel afspraken over gemaakt. 

Bij opstart van je verblijf, stellen we samen een overeenkomst op. Hierin noteren we 

waar jij ondersteuning voor wil en in welke frequentie wij jou die gaan geven. Met 

andere woorden, we noteren de afspraken tussen jou en ons. We bespreken ook het 

budget dat hiervoor gebruikt wordt. Wonen in Ter Linde Asse betekent ook dat je 

zelf de inrichting van je kamer/studio bepaalt. Voor meubels zorg je zelf. Enkel 

sanitair, een brandvertragende matras en brandvertragende gordijnen zijn 

voorzien. Begeleiding staat paraat om je verhuis en inrichting mee vorm te geven. 
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Jij en het team 

Elke woongroep bestaat uit minstens 4 begeleiders, waarvan 1 teamcoach en wordt 

verder ondersteund door een zorgcoördinator en een coördinator. Samen met 

begeleiding bekijk je wat jij nodig hebt om je vrijetijd, je werk, je contacten met 

familie en vrienden, te organiseren. Je kan ondersteuning krijgen bij het onderhoud 

van je kamer/studio, het zoeken naar werk of vrijetijdsactiviteiten, het bijhouden 

van je in-en uitgaven. De begeleiding is er ook voor een babbeltje of ondersteuning 

bij medische noden. 

 

Welke ondersteuning bieden wij jou nog? 

Op weekdagen wordt er een gemeenschappelijk avondmaal voorzien. Vooraf wordt 

samen een weekmenu opgesteld en je kan zelf aangeven aan welke maaltijd je wil 

deelnemen. Als je jarig bent, kies jij het menu voor jouw verjaardag.  

Per woongroep wordt er een bewonersvergadering georganiseerd. Hier bespreken 

we gemeenschappelijke thema’s en kan je bijvoorbeeld een idee voor een 

gezamenlijke activiteit aanbrengen. We verwachten dat je aanwezig bent op deze 

vergaderingen. We vinden het belangrijk om elkaar de kans te geven dingen te 

bespreken en naar elkaar te luisteren. 

 

De vrienden van Ter Linde 

Onze werking telt ook een aantal vrijwilligers die met veel liefde en enthousiasme 

dit project mee ondersteunen.  

Contacten met de buurt en samenwerkingen met andere organisaties binnen Asse 

vinden wij heel belangrijk. We bouwen actief mee aan een inclusieve samenleving 

en gaan voortdurend de uitdaging aan om dit samen met jullie verder uit te 

bouwen.  

 

Meer weten? 

Als je meer wil weten over Ter Linde Asse, aarzel dan niet om contact op te nemen 

met ons. We geven graag een extra woordje uitleg aan jou.  


