
Tijdelijke zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap

Er even tussenuit?
Korte Zorg tRede biedt tijdelijke en kortdurende zorg en  
ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een han-
dicap. Hiervoor hebben twaalf zorgaanbieders uit Oost-
Vlaams-Brabant de handen in elkaar geslagen. 
Heb je voor een korte periode nood aan dag- of woonon-
dersteuning? In elke voorziening van tRede worden dagop-
vangplaatsen of kamers ter beschikking gesteld voor een  
bepaalde periode.

Sterke antwoorden starten bij tRede
Als je als jongere of volwassene met een handicap graag 
gebruik maakt van Korte Zorg tRede? 
Neem dan contact op met één van de twaalf voorzieningen 
of bel ons centraal nummer 0460 978747. Wij bekijken dan 
samen met jou wat mogelijk is: wie biedt een juist antwoord 
op jouw zorgvraag? Is er een plaats vrij? Wij zoeken voor je 
uit in welke voorziening er plaats is en waar je best kunt 
aansluiten. Daarbij houden wij rekening met jouw vraag en 
onze mogelijkheden. Vraag je dagopvang of logement tij-
dig aan, dan kunnen we ons  goed voorbereiden op jouw 
komst en je een aangenaam verblijf bieden.

Korte Zorg: voor tijdelijke opvang en verblijf
Waarom beroep doen op Korte Zorg?
Soms heb je tijdelijk nood aan dagopvang, een plaats om te 
logeren of begeleiding aan huis omdat je eigen netwerk 
even geen opvang kan bieden.
Dit kan om allerlei redenen zijn:
•	Ziekte,	ongeval,	opname	in	het	ziekenhuis	van	ouders	of	 
 iemand van het netwerk.
•	Nood	van	ouders	of	het	netwerk	om	even	een	rustpauze		
 in te lassen: op adem te komen, op reis te gaan.
•	 Nood	 aan	 dagopvang	 voor	 het	 volgen	 van	 een	 cursus,	 
 een daguitstap, begrafenis.
•	Omdat	je	zélf	eens	graag	onder	andere	mensen	komt.
•	Om	eens	kennis	te	maken	met	een	voorziening.
•	Blijf	je	liever	thuis	met	hulp?	Ook	dat	is	bespreekbaar.
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Korte Zorg
Een antwoord op  
tijdelijke opvang  
en verblijf

We bundelen de ervaring van twaalf gespecialiseerde 
zorgaanbieders uit de streek. Op die manier bieden we 
kwaliteitsvolle ondersteuning aan jongeren en volwas-
senen met een sociale, mentale, psychische, visuele en/
of meervoudige lichamelijke handicap.
Ook voor tijdelijke zorg en opvang kun je beroep doen 
op onze kennis, ervaring én faciliteiten.

Voor minderjarigen:
•	MPC	Terbank		Heverlee		 	 016	31	12	50
•	‘t	Prieeltje	Hakendover	 	 016	78	97	89

Voor meerder- en minderjarigen:
•	Ave	Regina	Lovenjoel	 	 	 016	46	89	11
•	Centrum	Ganspoel	Huldenberg	 02	686	00	40
•	Stichting	M.-M.	Delacroix	Tienen	 016	81	98	31

Voor meerderjarigen:
•	Alvinnenberg	Heverlee	 	 016	30	88	88
•	Apojo	Aarschot		 	 	 016	56	56	75
•	Huis	in	de	Stad	Tienen			 	 016	80	46	56
•	Martine	Van	Camp	Diest		 	 013	35	16	00
•	Ons	Tehuis	Brabant	Kampenhout	 016	65	91	10
•	Rozemarijn	Keerbergen	 	 015	51	52	13
•	Zorgcentrum	Siddartha	Baal	 	 016	53	11	27

Meer info?

tRede: 
0460 97 87 47  

info@trede.be

www.trede.be
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