
                                                                                                                                                                          

 Algemeen 

’t Volderke biedt ondersteuning 
aan volwassenen met een fysieke 
beperking en/of een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH).  

We beschikken over een divers 
aanbod: van ondersteuning aan 
huis en daginvulling tot 
kortverblijf, groepswonen en 
totaalopvang in onze huizen.  

Onze sociale dienst gaat mee op 
weg en zoekt samen met jou naar 
de beste oplossing. We bieden 
daarbij ook ondersteuning aan je 
partner, familie, ...  

Onze ondersteuning kan je betalen 
met je Persoons Volgend Budget 
(PVB). Wanneer je dit nog niet 
hebt, kunnen we je ook via onze 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
(RTH) al ondersteuning bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:  

Weegbreestraat 28 

2450 Meerhout 

014/84.90.12 

www.volderke.com 

info@volderke.com   

 

Sociale Dienst:  

   014/84.90.13     

sociale.dienst@volderke.com 

 

 

 

 

 

 
Actief in ruime regio rond 

Meerhout 

(Zuiderkempen) 
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 Groepsondersteuning  

Als je netwerk niet meer alle zorgen 
kan opnemen, maar je nog voldoende 
zelfstandig bent om de avond en nacht 
zonder directe ondersteuning door te 
brengen, kan je in het Venhof te Olen 
terecht.  

Ons aanbod bestaat uit:  

* 3 aparte studio’s (leefruimte/ 
kitchenette/ badkamer met wc) die 
naar eigen stijl ingericht kunnen 
worden  
* 4 kamers binnen een ruim ingericht 
appartement met gedeelde living/ 
eetplaats. 

Er is overdag een ADL-begeleider 

aanwezig om alle bewoners te helpen 

waar nodig. Individuele hulp kan je 

bijkomend aanvragen. 

Ondersteuning aan huis  

’t Volderke kan je thuis begeleiden. 
Zowel praktische als psychosociale 
ondersteuning is mogelijk. De 
praktische ondersteuning is ook 
mogelijk op je school/werk/vrije tijd. 

Dagbesteding  

Een zinvolle dagbesteding op maat 
van jouw interesses en 
mogelijkheden kan je vinden in 
Meerhout en Olen 

Kortverblijf  

Een kort verblijf in een van onze 
woningen* kan je familie, netwerk 
even ontlasten. 

* In Meerhout is ondersteuning voorzien 
gedurende de ganse dag (24u/24). In Olen is 
ondersteuning enkel overdag voorzien.  

 

Totaalondersteuning  

Je kan permanent wonen in één 
van onze 2 huizen in Meerhout.  

Beide liggen dicht bij de dorpskern. 
Dit geeft je kans om deel te nemen 
aan het dorpsleven en een actief 
sociaal leven uit te bouwen.   

In de woningen is 24/24 hulp 
voorzien (transfers, toilet, 
maaltijd, vrije tijd, een 
babbeltje…).  

Heb je specifieke diensten, zoals 
kiné, logo of andere nodig, dan kan 
je daarvoor beroep doen op 
verschillende diensten uit de buurt 
die dit in ’t Volderke aanbieden.  

 


