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05/06 Sint-Niklaas (9100) Gezinsvervangend tehuis De Klokke plant op de Gerdasite in de Abingdonstraat twaalf flats voor personen met een beperking. Een startkapitaal van
500.000 euro haalde de organisatie bijeen met de hulp van bedrijven, families en sympathisanten.
De Klokke organiseert al 25 jaar diverse vormen van woonondersteuning voor volwassenen met een beperking: van beschermd wonen tot voltijdse opvang. Aangezien die
vraag naar opvang en begeleiding steeds verder stijgt en de overheid steeds minder investeert in voorzieningen, besloot de organisatie zelf de schouders te zetten onder een
privéinitiatief.
Via een alternatieve financieringsvorm haalden ze een startkapitaal van liefst 500.000 euro bijeen. "We deden een oproep aan bedrijven en de familie van onze cliënten," licht
directeur Bob Lenssens toe. "De mensen die hebben geïnvesteerd - opmerkelijk genoeg waren dat vooral manteldragers wiens familielid niet langer op een wachtlijst staat zijn nu aandeelhouder van ons bouwproject."
De bewoners van de twaalf flats zullen een zo zelfstandig mogelijk bestaan leiden, zonder in te boeten op een professionele begeleiding. "Bedoeling is onze klanten met een
licht zorgprofiel door te schuiven naar de flats, zodat de voorzieningen in De Klokke zich volledig kunnen focussen op mensen die meer zorg nodig hebben", vult Lenssens
aan.
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Lenssens beseft ook dat -hoe waardevol het bouwproject ook is - het slechts een druppel op een hete plaat is. Momenteel staan 22.000 mensen met een beperking, van alle
mogelijke zorggraden, op een wachtlijst. In het Waasland hebben 800 mensen nood aan dringende zorg en ondersteuning.
Lees meer in Gazet van Antwerpen- Editie Waas & Dender
Sophie Pycke
Foto Stefaan Van Hul
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Rondetafelgesprek milieu
03/06 Sint-Niklaas (9100) Sint-Niklaas gaat een klimaatengagement aan met Europa. De stad wil tegen 2020 minstens 20 procent CO2 minder uitstoten. Bijkomend heeft de
stad de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Om de gestelde klimaatdoelstellingen te …

Herdenkingsproject
02/06 Sint-Niklaas (9100) Het stadsarchief is op zoek naar interessante foto's, films, brieven, documenten, voorwerpen of andere memorabilia van of over Jef Burm om dat
tijdelijk ter beschikking te stellen voor het herdenkingsproject. Acteur-cabaretier Jef Burm (Sint-Nikla…

Close-up
27/05 Sint-Niklaas (9100) Na de druk bijgewoonde filmvoorstellingen over Sint-Niklaas heeft het Stadsarchief nog een uitsmijter in petto. Op 1 juni om 10.30u is de
Koninklijke Video-, Foto- en Digiclub Close-Up te gast. De vereniging presenteert drie stukken: over de …

3 van 13

6/06/2014 10:00

