
 

 

 

De Meidoorn, een wooncentrum van Intesa te Kuringen, heeft 1 open plaats voor een volwassene met een 

hogere fysieke en/of medische zorgnood. Deze kamer is gelegen in het woonhuis dat gericht is op ouder 

wordende personen met een hogere fysieke zorgnood of volwassenen die – gezien hun beperking – nood 

hebben aan een rustige omkadering in een huiselijke sfeer en die gezelschap op prijs stellen. De open 

kamer is gelegen in een groep met 7 andere bewoners.  

Wij bieden aan: 

- Een modern open woonhuis in het midden van een woonwijk met een winkelcentrum en 

wandelmogelijkheden in de buurt. 

- In totaal wonen er 27 personen, verspreid over 3 woonhuizen, op 1 campus. Kenmerkend zijn de 

kleinschaligheid, huiselijkheid en de zorg die op maat wordt geboden. 

- Een persoonlijke kamer, die zelf ingericht kan worden. 

- Onze kok zorgt voor lekkere maaltijden (geen grootkeuken) die in de gemeenschappelijke eet- en 

ontspanningsruimte genuttigd kunnen worden. 

- Als bewoner kies je zelf of je deelneemt aan onze dagbesteding die doorgaat in één van onze 

dagcentra (Selko Art of zelf in te vullen) of in de Meidoorn zelf. 

- Het huis heeft de nodige aanpassingen zodat bewoners met een fysieke beperking zo zelfstandig 

mogelijk kunnen leven. 

- Er is altijd professionele begeleiding, 7 dagen op 7, dag en nacht. De begeleiding van de cliënten is 

heel intens, zodat zij een comfortabel leven kunnen leiden.  

- Op vraag en op maat kan er beroep gedaan worden op een logopedist en een ergotherapeut. 

Voor meer info: https://www.intesa.be/nl/wooncentrum-de-meidoorn 

Belangrijke aandachtspunten: 

- Je hebt een fysieke beperking, al dan niet aangeboren.  

- Je hebt nood aan continue begeleiding en je bent gebaat met een gestructureerde werking. 

- Je hebt punten/een budget gekregen van het VAPH. 

Voor meer informatie of wanneer je interesse hebt, kan je contact opnemen met Vivi Schiepers: 

vivi.schiepers@intesa.be of 012/39 04 60. 
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