
 

In Site Landegemdorp, een onderdeel van vzw Verburght in Landegem, is er een studio vrij! 
 
Natuurlijk willen we die zo snel mogelijk beschikbaar stellen aan iemand die nood heeft aan 
een woonplek en ondersteuning! Ook kortverblijf is mogelijk! 
 
Ben of ken jij iemand met een beperking, die op zoek is naar een woning? Dan is dit aanbod 
misschien iets voor jou! 
 
 

Wij bieden 
✓ Verblijf in een zeer comfortabele studio (met sanitair en kitchenette), gelegen in het 

centrum van Landegem, op wandelafstand van Landegem-station. 
✓ Een huiselijke en gezellige sfeer, met toffe medebewoners en een sterk 

begeleidersteam. 
✓ Ondersteuning-op-maat, afhankelijk van jouw noden en wensen, in overleg met jou 

en je netwerk:  
vb. een handje hulp bij financiën en administratie, ondersteuning bij de uitbouw van 
je netwerk, samen op zoek gaan naar werk, oproepbare permanentie, deelname aan 
dagbesteding, invulling van je vrije tijd,… 

✓ Mogelijkheid om met de andere cliënten van Site Landegemdorp gebruik te maken van 
de gemeenschappelijke living voor gezamenlijke maaltijden, activiteiten ed. 

✓ Mogelijkheid tot deelname aan overkoepelende activiteiten binnen vzw Verburght en 
met andere voorzieningen (vb. praatcafé, activiteiten Onder ’t Perron) 

✓ Samenwerking met externe diensten voor paramedische zorgen (vb. thuisverpleging, 
kine,…) 

 
 

Onze ideale huisgenoot 
✓ Heeft een verstandelijke en/of motorische beperking en/of autisme. 
✓ Is graag zelfstandig bezig, maar vindt het ook fijn om samen met anderen te eten en 

te leven. 
✓ Beschikt over een persoonsvolgend budget, of krijgt dit binnenkort. Indien gewenst 

bieden we ook RTH-ondersteuning. 
 
 

Zou je graag meer weten? 
Informatie over vzw Verburght kun je vinden 
op onze website www.verburght.be en onze 
facebookpagina Vzw Verburght | Facebook . 
 
 
Voor informatie over de open plaats en ons 
aanbod neem je contact op met Ulrike Mees – 
diensthoofd wonen site Landegemdorp 

✓ Mail: u.mees@verburght.be 
✓ Tel: 09/ 371 66 11 

OPEN PLAATS - Landegemdorp 
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