
 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepaste woning voor personen met een lichamelijke 

beperking 

Sint-Pieters-Leeuw 

ADO Icarus vzw heeft als missie mensen die een beperking hebben de kans te geven om zelfstandig te 

wonen en te leven. Dat doen we al meer dan 25 jaar. Wij vinden dat iedereen z’n leven moet kunnen 

invullen zoals hij dat wilt. Voor onze cliënten, voornamelijk personen met een ernstige lichamelijke 

beperking betekent dat in de eerste plaats individueel wonen, evt. samen met hun gezin. Wij zorgen 

voor de nodige assistentie en begeleiding en voorkomen zo dat deze personen tegen hun zin naar 

een voorziening moeten. 

Op dit moment is er een aangepaste ruime gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer beschikbaar in Sint-

Pieters-Leeuw (Wilgenhofpark 11B).  

Voor deze woning is geen 24/24u-permanentie beschikbaar maar ondersteuning op afspraak. Bij 
ondersteuning op afspraak kan de cliënt op voorhand doorgeven op welke dagen en uren hij een assistent 
nodig heeft. Deze kan hem helpen bij zeer uiteenlopende zaken, gaande van ondersteuning in huis tot 
samen naar de winkel gaan, op daguitstap, enz.  
 
De ondersteuning wordt ofwel verleend door één (of meerdere) vaste assistent(en) ofwel door een 
assistent uit de poule, die op dat moment beschikbaar is. 
 

 

Voor wie:  

 je hebt in hoofdzaak een fysieke beperking 

 Je wil zelfstandig wonen en leven 

 Je hebt een PVB of krijgt er weldra één 

 Je hebt geen nood aan 24/24u ondersteuning.  

 Je kan voldoende zelf jouw leven en zorg organiseren  

 

  



 

 

Aanbod: 

 Je werkt met onze vaste groep van 10 assistenten of je kiest voor 1 persoonlijke assistent, dit 

voor minimaal 12 punten. Je kan op afspraak op ieder moment zorg krijgen, ook ’ s avonds ’s 

nachts & in het weekend.  

 Een aangepaste woning binnen het sociale huurstelsel. De woning bevindt zich op het 

gelijkvloers en beschikt over een ruime inkomhal, aangepaste open keuken die aansluit aan de 

woonkamer, één slaapkamer, aangepaste ruime badkamer met aangepaste toilet & lavabo en 

een ruime berging. Ook is er een toegankelijk terras.  

 De woning ligt op 400m van het centrum (met grootwarenhuis, bakker, bank, apotheek, 

restaurant & bibliotheek) en nabij een bushalte (250m). 

 De woning is beschikbaar vanaf 01/04/2021 

 

Voorwaarden:  

 Je beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB of vroegere PAB), verzekerings- of eigen 

middelen. 

 Je hebt nood aan ondersteuning op afspraak 

 De woning valt onder het sociale huurstelsel. Dit betekent dat je geen vastgoedeigendom in 

bezit mag hebben of bereid bent deze te verkopen binnen de termijn van één jaar.  

 

Samen met de regiomanager kan worden nagegaan of ADO Icarus jou kan verder helpen met jouw 

andere zorgvragen.  

 

Contactgegevens:  

Julie Daelman 
Wielewaallaan 1a/14 - 1500 Halle 
Tel: 02 361 12 06 
E-mail: halle@ado-icarus.be 
 
 
(Foto’s van de woning zie volgende pagina’s.) 
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