FICHE “woonproject FRANCESCO, Vzw De Kade”
IDENTIFICATIE
Organisatie: VZW De Kade
Project/initiatief: Francesco
Sector: zorgsector
Werkingsgebied: Knokke-Heist (oostkust en omstreken)
Samenwerkingsverband tussen: Spermalie en Het Anker
Contactadres: Van Rysselberghestraat 10
8300 Knokke-Heist
Startjaar: 2016
Contactpersoon:
naam:Baert Maarten
adres: Van Rysselberghestraat 10
8300 Knokke-Heist
tel:0473 621 003
mail:Maarten.Baert@de-kade.be of francesco@de-kade.be
website:www.dekade.org

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Door het wegvallen van de subsidies van gebouwen moeten we op zoek naar nieuwe
manieren om te wonen voor onze gebruikers die anders na het volgen van hun traject in onze
voorzieningen noodgedwongen terug naar huis moeten.
Dankzij een sponsor konden we de verbouwingen bekostigen en 12 prachtige studio’s creëren.
Doelstellingen
Een betaalbare woonvorm aanbieden aan normaalbegaafde personen met een beperking en
hen zo de kans bieden op eigen benen te staan en zo zelfstandig mogelijk hun leven en
netwerk uit te bouwen.

Doelgroep
We richten ons op normaal begaafde personen met en/of:
- Een autismespectrumstoornis
- Een auditieve beperking
- Een visuele beperking

Korte beschrijving van de werking
Francesco is een uniek woonproject gelegen in het centrum van Knokke-Heist in een zijstraat
van de Lippenslaan op wandelafstand van de winkels, het strand, het openbaar vervoer, …
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Een oud klooster werd omgebouwd tot 12 quasi nieuwbouw studio’s/appartementjes. Deze
woongelegenheden worden voor het moment bewoond door 9 mensen met ASS, 2 mensen
met een visuele beperking, en 1 iemand met een auditieve beperking.
Het gaat om mensen die relatief zelfstandig kunnen functioneren mits een geringe, individuele
ondersteuning.
Er is een minimum aan begeleiding vanuit vzw De Kade voorzien. Dit wil zeggen dat men
terug meer appel moet doen op het netwerk, maar ook op andere reguliere diensten. De
handicap specifieke begeleiding wordt geboden door De Kade, voor de praktische hulp
kunnen de gebruikers beroep doen op reguliere diensten of hun netwerk als ze dit zelf niet
bolgewerkt krijgen. Verschillende mensen maken vb. gebruik van dienstenscheques om
iemand te laten komen om hun studio te poetsen, te koken, boodschappen te doen, budget
begeleiding …
Overdag wordt van de gebruikers verwacht dat ze en een zinvolle dagbesteding hebben.
Sommige van onze gebruikers kiezen een job in het reguliere circuit, maar we ondersteunen
ook zinvolle dagbesteding zoals begeleid (vrijwilligers)werk, werken in een maatwerkbedrijf,
opleiding volgen of gebruik maken van het aanbod van een dagcentrum.
Hiernaast willen we ook inzetten op buurtvervlechting. Dit is een onvoorwaardelijke en
wederzijdse methodiek, waarbij de bewoner en buurtbewoner met elkaar in contact komen.
Het moedigt beide partijen aan zorg te dragen voor en aandacht te besteden aan elkaar. (vb.
boodschappen doen voor iemand die niet goed te been is, de vuilnisbakken van het
gepensioneerde buren koppel buiten zetten, …)
Het principe van deze unieke woonvorm lijkt goed op begeleid wonen, maar met dit verschil
dat het een huis is met uitsluitend mensen met een beperking die “samen alleen” wonen.
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