Samenwerkingsverband tussen …

WELKOM
Benieuwd? Op zoek naar informatie? Interesse
tot samenwerking?
Onze deur staat steeds open.
Woonbegeleiders: Susan, Inge, Sara, Nele,
Patricia, Heidi, Ann en Dorine
Coördinator: Steven

CONTACT

UilenSpiegel vzw

Lodewijk Gilliodtsplein 15
8000 Sint-Pieters
050 660 753
0476 861 622
woonbegeleiding@brugwonen.be
Bereikbaarheid:
Ma — Vrij: 8u tot 20u
Za — Zo: 11u tot 19u

www.brugwonen.be

Brugwonen
Zelfstandig ondersteund wonen
voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

BRUGWONEN
is een vernieuwende woonvorm voor mensen
met een psychische kwetsbaarheid. Het project
is ontstaan op initiatief van betrokken
familieleden die zich inspireerden bij Zeeuwse
Gronden (Zeeuws-Vlaanderen – Nederland).
Elke bewoner krijgt begeleiding op maat in een
geborgen en vertrouwde woonomgeving.

UNIEK
UNIEK door de combinatie van zelfstandigheid
en gemeenschappelijkheid. Bewoners wonen
zelfstandig in een eigen woning maar kunnen
elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke
ruimte.
UNIEK door de betrokkenheid van familie,
vrienden, ... Brugwonen is een woonvorm van
bewoners, woonbegeleiders en
naastbetrokkenen.
Er is een bewonersraad en een familieraad.

“Dankzij Brugwonen kunnen de bewoners
zelfstandig wonen en is ook de
ondersteuning gegarandeerd.”
Moeder en initiatiefneemster van Brugwonen.

VISIE
Begeleiding werkt vanuit een aandachtige
betrokkenheid en verbondenheid en bouwt zo
aan een warme relatie met de bewoner.
Met deskundig en intuïtief inzicht wordt
structuur en individuele begeleiding geboden.
Integratie met de woonwijk, buurt en
maatschappij worden gestimuleerd. Begeleiding
is aanspreekbaar voor de directe omgeving en
werkt vanuit een open dialoog met
naastbetrokkenen en de buurt. Vrijwilligers zijn
van harte welkom.

AANBOD
Brugwonen biedt bewoners de mogelijkheid
zelfstandig te wonen met begeleiding om hen
zo volwaardig te laten deelnemen aan de
samenleving.
De begeleiding is divers en afhankelijk van de
individuele hulpvraag en mogelijkheden van de
bewoner. Elke bewoner behoudt zijn eigen
behandelaar(s).
Begeleiding biedt ondersteuning bij :
 woonaspecten
 dagactiviteiten
 individuele noden
 sociale contacten
 administratie
 …
“Ik kom uit een kliniek. Daar leef je in
groep, maar hier zal ik mijn eigen baas
zijn.”
Eerste bewoner van Brugwonen.

