
21 FEB 2014

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen, 
voor 18 februari, via:

– 053/64 64 30 
van maandag tot vrijdag en dit telkens van 09u00 tot 12u00

– lothar.vandenberghe@zonnelied.be

Zonnelied vzw is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap en krijgt steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Maatschappelijke zetel Zonnelied vzw: 
Kloosterstraat 7 - 1761 Roosdaal  

Tel.: 053/64 64 30 
info@zonnelied.be 

www.zonneliedvzw.be

de directie, het personeel

De raad van bestuur,

en de gebruikers van 

Zonnelied vzw

nodigen uit: 

Officiële opening 

nieuwbouw te 

Sint‑Jans‑Molenbeek



PrOgraMMa

15u45 feestelijke ontvangst

16u00  welkomstwoord door 
mevrouw Katleen Evenepoel,  
algemeen directeur Zonnelied vzw 

16u05  toespraken door

– mevrouw Brigitte Grouwels, 
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Openbare Werken, Vervoer, Informatica en de 
Haven van Brussel en Lid van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, belast met Welzijn, Gezondheid, 
Gezin, Media en Patrimonium

– de heer Pascal Smet, 
Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

– mevrouw Françoise Schepmans,  
Burgemeester van Sint‑Jans‑Molenbeek

16u45  slotwoord door
 de heer Renaat Van Der Stock,  

voorzitter van de raad van bestuur 

  gevolgd door inzegening en  
officiële opening van het gebouw 

17u00–19u30 receptie aangeboden door de raad van 
bestuur, de directie, het personeel en de 
gebruikers van Zonnelied vzw

We heten je welkom op volgend adres: 
Begijnenstraat 54 
1080 Sint-Jans-Molenbeek

 

Zonnelied vzw start een nieuw project in de Begijnenstraat 54
te Sint-Jans-Molenbeek. Het nieuwe nursingtehuis voorziet 
dienstverlening aan volwassenen met een niet aangeboren 
hersenletsel en een ernstige meervoudige handicap. 

Volgende diensten worden ondergebracht in het gebouw:
‑ ‘De Pioen’: een woonruimte met aangepaste infrastructuur voor 

acht personen met een ernstige meervoudige handicap 

‑ ‘Toen-dra’: wonen in individuele studio’s voor dertien mensen met 

een niet aangeboren hersenletsel 

‑ ‘Even’: kortverblijf, logement voor beide doelgroepen 

‑ ‘Kadans’: een dagcentrum voor volwassenen met een niet 

aangeboren hersenletsel 

‑ ‘Dora’: ontvangt mensen met een verstandelijke handicap 

binnen ateliers vwan zowel onze werking ’t Zinneke als externe 

partners. Daarnaast biedt ‘Dora’ in samenwerking met ‘De Pioen’ 

een dagcentrumformule aan voor mensen met een ernstige 

meervoudige handicap

‑ Mobiele dienst ‘MAGDA’: dagbestedings ondersteuning op maat 

voor personen met een beperking

‑ ‘Zonar’: zorgvernieuwingsproject

Binnen een bestaande Brusselse woonzorgzone wensen 
wij een werking uit te bouwen die tegemoet komt aan de 
vele diverse zorgvragen. We willen hierbij intersectoraal 
kansen benutten en zien ook een opportuniteit voor 
gemeenschapsbevorderende acties en projecten.


