
Wat doen wij?

Al meer dan vijfentwintig jaar lang zorgen wij er als 
vereniging zonder winstoogmerk (vzw) voor, dat mensen 
met een zware lichamelijke beperking ondanks alles hun 
leven kunnen invullen zoals zij dat willen. Voor onze 
cliënten betekent dat individueel wonen en leven, samen 
met hun gezin. Wij zorgen voor de nodige ondersteuning 
en begeleiding, en voorkomen zo dat deze mensen tegen 
hun zin naar een voorziening moeten.

Het gaat om mensen zoals u en ik, die door omstan-
digheden (ongeval, beroerte, zuurstoftekort bij de 
geboorte, ...) ernstige lichamelijke beperkingen opliepen.
 
Op dit moment ondersteunt onze vereniging dagelijks 
bijna 200 Vlamingen met een ernstige lichamelijke 
beperking.  
Daarvoor stellen we zo’n 300 mensen te werk. 

Hoe doen wij dit?

Onze hoofdactiviteit is het uitbouwen en beheren van 
‘centra voor zelfstandig leven’ in heel Vlaanderen. 
Met onze huidige tien centra zijn we de grootste 
vereniging in haar soort in Vlaanderen. De meeste mensen 
die ondersteund worden door één van deze diensten 
beschikken over een woning, die volledig is aangepast 
aan hun noden. Dit vergroot hun zelfstandigheid.

Al deze woningen liggen bovendien verspreid in een 
gewone woonwijk of groot woonproject. Vlakbij ligt ook 
telkens een centrale van onze vzw. In de centrale zijn per-
manent assistenten ter beschikking. De cliënten kunnen 
op elk moment, dag en nacht, een assistent oproepen 
wanneer zij hulp nodig hebben. Ze maken daarvoor 
gebruik van een draagbaar oproepsysteem. De hulp 
varieert van het assisteren bij het eten tot persoonlijke 
verzorging en toiletbezoek. 
Deze hulp noemen wij in vaktermen ‘ADL-assistentie’, 
waarbij ADL staat voor ‘Activiteiten van het Dagelijkse 
Leven’.

In het voorjaar van 2017 opent een centrum voor zelf-
standig leven in Emelgem bij Izegem. 
In de Prinsessestraat is een oude kloostersite helemaal 
verbouwd tot een mooi woonproject. Tweeëntwintig ap-
partementen zullen aangepast worden aan personen met 
een fysieke beperking. Twaalf hiervan worden door ADO 
Icarus verhuurd en voorzien van ADL-assistentie. 
Bouwmaatschappij De Mandel verhuurt de overige tien 
aangepaste woningen, waarbij huurders die dat wensen 
ook gebruik kunnen maken van onze ADL-assistentie.  
Ten slotte komen er in de directe omgeving nog eens vijf 
extra woningen voor zorgbehoevenden.

Ook mensen met een NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) 
zijn welkom, hiervoor wordt er samengewerkt met de vzw 
UNIE-K. 

OCMW Izegem heeft in het nabijgelegen Dorpshuis een 
gezellig en volledig rolstoeltoegankelijk dorpsrestaurant 
gecreëerd waar dagelijks warme maaltijden aangeboden 
worden. Maaltijden zijn te reserveren voor 9 uur via het tel. 
nr. 051/ 33 65 81. Wie nood heeft aan een aangepast dieet 
kan dit via de dienst thuisbezorgde maaltijden (koelverse 
maaltijden) van het OCMW thuis geleverd krijgen.
Dienstencentrum De Leest zal maandelijks een activiteit 
organiseren in het Dorpshuis. Op donderdagnamiddag is er 
altijd iemand aanwezig van het Sociaal Huis.

En we doen meer...

We zijn er ook voor wie geen intensieve woononder-
steuning nodig heeft, maar voldoende heeft aan persoon-
lijke assistentie op bepaalde afgesproken uren. We helpen 
deze mensen zoeken naar een persoonlijke assistent en 
bieden ondersteuning in de administratie. We nemen ook 
de administratie en uitbetaling van vrijwilligers voor onze 
rekening. 
Al onze cliënten kunnen bovendien beroep doen op onze 
klusjesdienst, vervoersdienst en verpleegdienst. 

Het komt erop neer dat we voor iedere persoon met een 
beperking een op maat gemaakt pakket samenstellen. 



De komst van ADO Icarus in uw buurt kan 
ook voor u iets betekenen!

We zullen namelijk in uw buurt de volgende diensten 
aanbieden (niet enkel voor mensen met een beperking):

- Alarmassistentie ‘s nachts voor senioren
Dankzij het personenalarmsysteem blijven mensen 
langer veilig thuis wonen.

- Verpleegdienst
Onze zustervzw Curatio is er voor iedereen die zorgen 
nodig heeft (jong en oud), met bijzondere expertise in 
zorg bij mensen met fysieke beperkingen. 

- Poetshulp en klusjesdienst 
Via dienstencheques bij onze zustervzw DC Icarus

- Aangepast vervoer voor wie minder mobiel is
Via dienstencheques

Doordat wij kleinschaliger werken, is alles persoonlijker. 
Bovendien heeft u altijd een aanspreekpunt in uw buurt!

Zelfstandig wonen met 
een lichamelijke beperking, 

het kán...

Nu ook in 
Emelgem (Izegem)!

Meer info 
bij Marleen Notebaert, 0473/ 56 66 98  

Check onze site
www.ado-icarus.be

Volg onze nieuwtjes via
          /adoicarus

Een goed doel in uw buurt

Is uw vereniging nog op zoek naar een goed doel in uw 
buurt? Of wil u als particulier of bedrijf een vzw, 
die zich inzet voor mensen met een beperking financieel 
ondersteunen? Kies dan voor ADO Icarus, 
wij zijn door de overheid erkend als goed doel.
 
Steun ons door een gift te doen op ons rekeningnummer
BE65 7845 6429 4896, met de vermelding ‘Ik word 
vriend van ADO Icarus’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal 
aftrekbaar, wij bezorgen u een fiscaal attest.

We hebben ook sponsorcontracten uitgewerkt voor 
bedrijven, waarbij wij uw bedrijf visibiliteit geven 
in ruil voor sponsoring (geld of in natura).

Mail ons voor meer informatie: 
stephanie.hauben@ado-icarus.be


