
         

   

Ontdek hoe  
Ter Heide  
jou helpt als 
zorgpartner

Dagopvang voor volwassenen+18 jaar 

Je bent welkom  
bij ons
 
Bel 089 32 39 30 of mail naar 
intake@terheide.be en maak een afspraak. 
Meer info? Kijk op www.terheide.be of op  
facebook.com/TerHeideNieuws  
Je vindt ons hier: 

 
Borgloon 
Brikhof 68
3840 Borgloon
012 74 35 49

 
Ter Heide is een VAPH-vergunde zorgaanbieder

Wil je jouw kind/familielid ook na zijn/haar schoolloopbaan 
een fijne en zinvolle dagbesteding bieden, waarin 
hij/zij zich verder kan ontplooien? Daar helpen we jou 
graag mee verder. Of denk je eerder aan een geleidelijke 
opstart, in combinatie met school? Ook daarvoor kan je bij 
ons terecht.

Ter Heide wil hierin jouw professionele partner zijn. Ook al 
vraagt je kind/familielid speciale aandacht en zorg, we zijn 
ervan overtuigd dat we via onze professionaliteit en warme 
zorg een aanbod op maat kunnen uitwerken.

Zinvolle dagbesteding 
waarbij je verder bouwt 
aan jezelf

 



Praktische informatie

• Wij zijn elke werkdag geopend tussen 8.00 en 16.30 uur 
en hebben slechts een beperkt aantal sluitingsdagen, 
die je op voorhand kent. Ook tijdens schoolvakanties 
en op woensdagnamiddag blijven we open. Lukt het je 
niet om binnen deze uren je kind/familielid op te halen? 
Geen probleem. In onze woonvormen kan hij/zij nog even 
terecht na onze sluitingsuren.

• Je staat zelf in voor het vervoer. Als dit toch een knelpunt 
is, bekijken we of er alternatieven mogelijk zijn.

• Lekker eten is belangrijk, dus voorzien we dagelijks een 
gezonde en gevarieerde warme maaltijd.

• Wanneer je naast de dagopvang nog extra 
ondersteuning nodig hebt (bv. een nachtje komen 
slapen), kunnen wij deze vraag steeds onderzoeken. Dit 
kan eventueel op dezelfde locatie.

Wat verwachten we van jou?
Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat het 
mogelijk maakt om de gevraagde ondersteuning te 
financieren en je draagt bij in de woon- en leefkosten.

Indien je nog niet over een budget beschikt, kunnen we je 
ook binnen RTH ondersteuning bieden.

• zinvolle dagbesteding op maat

• kwaliteitsvolle ondersteuning

• deskundig personeel

Jouw kind/familielid omringd door onze zorgen in de 
leefgroep
Een warme thuis is een plek waar mensen elkaar graag zien 
en waar ze samen kunnen zijn zoals ze dat graag willen. 
Daarom organiseren wij onze zorg in leefgroepen waarin 
mensen met eenzelfde profiel of zorgvraag samenleven. 
Een zorgcoördinator en een leefgroepencoördinator 
sturen een team van opvoeders, artsen, orthopedagogen, 
logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. 
De maatschappelijk werker is voor jou het aanspreekpunt.

Wat kunnen wij jou bieden?
Ter Heide biedt jouw kind/familielid een gepaste leefgroep 
op maat van zijn/haar behoeften, waar hij/zij geniet 
en leuke activiteiten doet omringd door professionele 
medewerkers die hem/haar stimuleren in zelfstandigheid.
Onze medewerkers gaan samen met jou aan de slag om 
voor jouw kind een individueel traject uit te schrijven, 
waarin er aandacht is voor je wensen en behoeften.

Waarom jouw kind op de eerste plaats staat
In onze organisatie draait alles rond de mensen die we 
ondersteunen. Daarom bespreken wij jouw vraag graag 
tijdens een persoonlijk intakegesprek. Al jouw vragen kunnen 
hierin aan bod komen: wat Ter Heide je kan bieden, welke 
inspraak je kan hebben, wat de ondersteuning kost ...
 
Ontdek onze visie en voordelen 
We willen vooral dat jouw kind/familielid gelukkig is. 
Dat is onze eerste zorg. Daarnaast bieden wij een unieke 
zorgervaring vanuit onze visie om in de eerste plaats vooral 
een kwaliteitsvolle dagbesteding aan te bieden.

   Onze ondersteuning in deze periode focust zich op:
 
  EMOTIONEEL WELBE VINDEN: 
   geluk creëren en emotionele basisveiligheid bieden
   MAATSCHAPPELIJKE PAR TICIPATIE :
   deelname aan bredere maatschappelijke activiteiten
   bv. uitstapjes doen, iets gaan drinken, naar de markt
   gaan ... 
   ONT WIKKELING EN ONTPLOOIING: 
   een gevarieerde dagbesteding: zinvolle vrijetijds-
   besteding en deelname aan het dagelijks leven 
   en aan activiteiten
   SOCIALE ZELFREDZAAMHEID: 
   in de leefgroep ervaringen opdoen die je sterker 
   maken, leren van elkaar
  L ICHAMELIJK WELBE VINDEN: 
   het onderhouden van een goede gezondheid


