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Vzw Levensvreugde 
Verblijven is een vergunde 

zorgaanbieder die 
verbondenheid centraal 

stelt in de ondersteuning 
van personen met een 

beperking en diens  
sociaal netwerk.

Zorg in 
verbondenheid



Minderjarigen
In het multifunctioneel centrum bieden we dagelijks 
ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 2 tot 
21 jaar met een verstandelijke beperking. 
Deze ondersteuning bestaat uit verblijf, dagopvang, 
dagbesteding en kortdurende ondersteuning.  
Dit kan desgewenst gecombineerd worden met 
contextbegeleiding.
De kinderen en jongeren krijgen intensieve onder-
steuning op medisch, pedagogisch, emotioneel en 
sociaal vlak. Ook de bredere context van het kind 
(zoals de familie) kan opvoedingsondersteuning 
ontvangen. 
In de dagelijkse werking wordt de zelfredzaamheid 
gestimuleerd, verzorging, huiselijke warmte en veilig-
heid aangeboden. Voor de kinderen met autisme is 
er een aangepaste autiwerking.

Volwassenen
Woonondersteuning
Wonen residentieel: We bieden woonondersteuning 
aan volwassenen met een verstandelijke beperking. 
De zorggebruikers leven in leefgroepen die heterogeen 
samengesteld zijn wat betreft hun mogelijkheden.  
In de mate van het mogelijke worden ze begeleid 
door vaste en vertrouwde medewerkers. Er wordt 
een leef- en woonsituatie aangeboden waarbij de 
nadruk ligt op een aangename huiselijke sfeer,  
ontspanning en lichamelijk welzijn. Er is ook de  
mogelijkheid tot kortdurende ondersteuning.

Wonen in de stad: Dit is een aangepaste woonvorm 
voor personen met een verstandelijke beperking 
die meer vrijheid en zelfstandigheid aankunnen.
De principes van integratie, bevorderen van zelfred-
zaamheid en het scheppen van ontplooiingskansen 
zijn het achterliggend ideeëngoed. Sommige zorg-
gebruikers gaan voor hun daginvulling werken in de 
Beschutte Werkplaats, anderen sluiten bij de werking 
van de dagondersteuning aan.

Dagondersteuning
We willen de zorggebruikers een zinvolle en even-
wichtige daginvulling bieden, die afgestemd is op 
de mogelijkheden, interesses en draagkracht van 
de zorggebruiker. Er komen vormings-, belevings-, 
sport- en arbeidsmatige activiteiten aan bod via  
ateliers of groepswerking. Een aantal zorggebruikers 
verrichten ‘begeleid werk’ (jobcoaching) binnen of 
buiten de voorziening.

Aanbod

Vzw Levensvreugde Verblijven wil een aangepaste 
ondersteuning bieden met als doel zelfrealisatie, een 
kwaliteitsvol leven en maximale kansen tot maat-
schappelijke integratie voor de persoon met een be-
perking.
We streven naar zorg op maat door in samenspraak 
met de gebruiker en diens sociaal netwerk passen-
de woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding 
aan te bieden. We willen ons zorgaanbod afstem-
men op de vragen en noden van de persoon met 
een beperking en diens netwerk. We  fungeren als 
aanbieder van handicapspecifieke zorg die aansluit 
bij de breder gedragen reguliere zorg voor een  
persoon met een beperking.
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