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Wonen   in   Oranje:   8   open   plaatsen   -   Juli   2017 
 
Op   de   volgende   pagina’s   vind   je   een   overzicht   van   de   open   plaatsen   met   de 
bijbehorende   woonprofielen. 

*** 
Wonen   zoals   jij   het   wil   en   kan?   Het   is   mogelijk   in   Oranje! 
Je   leeft   in   een   gewone   buurt   en   bent   omringd   door   een   ruim   netwerk   aan   mensen   die 
je   steunen. 
 
Wist   je   dat   je   op   heel   veel   verschillende   manieren   kan   wonen   in   Oranje?  

➢ Je   kan   één   keer   per   week   (of   per   maand)    woonondersteuning   aan   huis    krijgen   zodat 
je   zelfstandig   kan   blijven   wonen   in   je   eigen   huis.  

➢ Oranje   beschikt   ook   over   een    aantal   kamers,   studio’s,   huizen   en   appartementen    (in 
samenwerking   met   sociale   maatschappijen   voor   huisvesting).   Deze   verhuurt   Oranje. 
Je   woont   zelfstandig,   krijgt   woonondersteuning   van   de   mobiele   en   ambulante   dienst 
van   Oranje   en   er   is   24   uur   op   24   een   begeleider   telefonisch   bereikbaar.  

➢ Of   je   woont   samen   met   een   aantal   andere   bewoners   in   één   huis,   waar   je   altijd   op 
een   begeleider   kan   rekenen.   Dag   en   nacht.   Lees   hier   meer   info   over    de   Sprinkel    en 
de    Ganzenstraat .  

*** 

Oranje   heeft   8   open   plaatsen   ter   beschikking: 
➢ 4   plaatsen:   Studio   wonen   in   de   Brugse   binnenstad 
➢ 3   plaatsen:   Individueel   wonen   in   een   appartement   samen   met   3   andere   bewoners,   in 

de   Brugse   binnenstad 
➢ 1   plaats:   Individueel   wonen   in   een   woongelegenheid   met   1   andere   bewoner,   in   de 

Schattingbeek   te   Zedelgem 
 

 
                                                                                              Brugse   Binnenstad                                                               Schattingbeek   Zedelgem 
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1. Woonprofiel   studio   in   de   Brugse   Binnenstad  
(4   plaatsen) 
 

                         
 
WAAR?    Je   woont   in   een    studio    van   Oranje. 

● Je   woont   individueel.  
● Je   beschikt   over   een   aparte   badkamer,   een   kitchenette   en   een   leefruimte.  

 
VOOR   WIE?  

● Voor   mensen   met   een   beperking.  
● Voor   mensen   die   zelfstandig   willen   wonen   en   beroep   willen   doen   op   de   mobiele   en 

ambulante   woonondersteuning   van   Oranje.   Er   is   ook   telefonische   permanentie   (24 
uur   per   dag   /   7   dagen   op   7).  

● Voor   mensen   die   in   een   gewone   buurt   willen   wonen. 
 
ONS   AANBOD? 

● De   wooncoaches   bieden   jou   ondersteuning   op   verschillende   levensdomeinen. 
● Je   bepaalt   zelf   de   inhoud   en   het   tempo   van   je   ondersteuning. 
● Je   kan   hulp   krijgen   bij   administratie,   wonen,   geld,   huishouden,   werk,   relaties,   vrije 

tijd,   gezondheid   en   vervoer.  
 
VOORWAARDEN? 

● Je   beschikt   over   een   persoonsvolgend   budget   waarmee   je   je   ondersteuning   kan 
betalen. 

● Je   staat   zelf   in   voor   de   huur   van   je   studio   en   de   vaste   kosten   (energie,   gas,   water, 
internet,   televisie…).  

● Voor   een   goede   samenwerking   zijn   ook   goede   afspraken   nodig.   Die   leggen   we   vast 
in   een   Trajectplan. 

 
Geïnteresseerd? 
Neem   vrijblijvend   contact   op   met   ons   via    info@oranje.be    (vermelding   ‘Wonen   in   de   Brugse 
binnenstad   -   studio’)   of   via   050   341   341   (vraag   naar   Christ   Dobbelaere). 

  

mailto:info@oranje.be
mailto:info@oranje.be


Oranje   VZW   -   Brouwerijstraat   7   -   8430   Sijsele 
050/   341.341   -    info@oranje.be  

 

1. Woonprofiel   appartementen   in   de   Brugse 
Binnenstad   (3   plaatsen) 

 

                                           
 
WAAR?    Je   woont   in   een    appartement    van   Oranje. 

● Je   hebt   je   eigen   kamer.  
● Je   deelt   met   je   medebewoners   (3)   het   sanitair,   keuken   en   de   leefruimtes.  

 
VOOR   WIE?  

● voor   mensen   met   een   beperking.  
● Voor   mensen   die   zelfstandig   willen   wonen   en   ook   kiezen   voor   samenwonen.  
● Voor   mensen   die   in   een   gewone   buurt   willen   wonen.  

 
ONS   AANBOD? 

● Je   kan   rekenen   op   woonbegeleiding,   aanwezig   op   de   drukste   momenten   van   de   dag.  
● Je   hebt   je   eigen   week-   en   weekendinvulling.  
● De   begeleiding   is   24   uur   op   24   telefonisch   bereikbaar,   7   dagen   op   7.  

 
VOORWAARDEN? 

● Je   beschikt   over   een   persoonsvolgend   budget   waarmee   je   je   ondersteuning   kan 
betalen. 

● Je   betaalt   een   huurkost   en   de   vaste   kosten   (energie,   gas,   water,   internet, 
televisie…).  

● Voor   een   goede   samenwerking   zijn   ook   goede   afspraken   nodig.   Die   leggen   we   vast 
in   een   Trajectplan. 

 
Geïnteresseerd? 
Neem   vrijblijvend   contact   op   met   ons   via    info@oranje.be    (vermelding   ‘Wonen   in   de   Brugse 
binnenstad’)   of   via   050   341   341   (vraag   naar   Christ   Dobbelaere). 
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2. Individueel   wonen   in   de   Schattingbeek   te 
Zedelgem   (1   plaats) 

 

 
 
WAAR?    Je   woont   in   een    woongelegenheid   voor   2   personen    van   Oranje. 

● Je   woont   individueel   en   beschikt   over   een   eigen   kamer.  
● Je   deelt   badkamer,   keuken   en   leefruimte   met   een   andere   bewoner.   Een   zekere 

samenwerking   is   dus   noodzakelijk. 
 
VOOR   WIE?  

● Voor   mensen   met   een   beperking.  
● Voor   mensen   die    zo   autonoom   mogelijk    willen   wonen.   Ze   kunnen   beroep   doen   op 

de   mobiele   en   ambulante   woonondersteuning   van   Oranje.   Er   is   ook   telefonische 
permanentie   (24   uur   per   dag   /   7   dagen   op   7).  

● Voor   wie   het   dorpsleven   een   meerwaarde   kan   betekenen. 
 
ONS   AANBOD? 

● De   wooncoaches   bieden   ondersteuning   op   verschillende   levensdomeinen.   Je 
bepaalt   zelf   de   inhoud   en   het   tempo   van   je   ondersteuning. 

● Voor   je   dagbesteding   kan   je   aansluiten   op   het   aanbod   van   de   dagbesteding   van 
Oranje   in   samenwerking   met   verschillende   diensten   in   Zedelgem 

● Je   kan   hulp   krijgen   bij   administratie,   wonen,   geld,   huishouden,   werk,   relaties,   vrije 
tijd,   gezondheid   en   vervoer.   We   werken   vaak   samen   met   externe   diensten   zoals 
thuisverpleging,   familiezorg,... 

 
VOORWAARDEN? 

● Je   beschikt   over   een   persoonsvolgend   budget   waarmee   je   je   ondersteuning   kan 
betalen. 

● De   huurkost   bedraagt   500€   voorschot   per   maand   voor   huur,   energie,   onderhoud, 
aansluitingen...   In   februari   gebeurt   een   afrekening   op   basis   van   reëel   verbruik. 

● Voor   een   goede   samenwerking   zijn   ook   goede   afspraken   nodig.   Die   leggen   we   vast 
in   een   Trajectplan. 

 
Geïnteresseerd? 
Neem   vrijblijvend   contact   op   met   ons   via    info@oranje.be    (vermelding   ‘Individueel   wonen   in 
de   Schattingbeek   Zedelgem)   of   via   050   341   341   (vraag   naar   Christ   Dobbelaere). 
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