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Hoe ons te bereiken (met auto of openbaar vervoer) 
vind je op de website.

Naast zorgvragers en hun netwerk stellen wij onze 
deuren graag open voor iedereen die ons beter wil 
leren kennen: werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires, 
scholieren, cursisten, studenten, ... of voor wie gewoon 
eens wil komen genieten of mee feesten tijdens één 
van onze evenementen! 

Wees welkom! Kom af!

                  

De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van vzw Eigen 
Thuis vervoert inwoners van arrondissement Halle-
Vilvoorde met beperkte mobiliteit die geen of moei-
lijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

De dienst is 7 dagen op 7 beschikbaar
van 7u00 ‘s morgens tot 24u00 ‘s avonds.

Je kan ook beroep doen op onze Mobiele Assistenten 
(MaBe). Heb je thuis of op verplaatsing nood aan 
assistentie bij vrijetijdsbesteding? Heb je een vraag 
naar begeleiding bij een bezoek aan de dokter of het 
ziekenhuis, bij het winkelen, bij een uitstap of een 
bezoek aan familie, ...? 

Onze assistenten kunnen jou vervoeren in een 
aangepast voertuig en dit tussen 7u en 24u.

InformatiefolderGiften
Voor giften vanaf 40¤ kan een fiscaal attest af-
geleverd worden. Storten kan op rekeningnummer: 
BE52 7341 2317 0609  met vermelding ‘Gift - Attest 
gevraagd’. Bedankt!

   Dienst aangepast vervoer &
Mobiele assistentie en begeleiding
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Globale zorgondersteuning
Globale zorgondersteuning staat voor zorg voor de 
totale persoon, in al zijn levensdomeinen: gezondheid 
en psychisch welbevinden, wonen en leven, zelfred-
zaamheid, dagbesteding, sociaal netwerk en zingeving. 

Voor elke zorgvraag proberen we een antwoord te 
bieden binnen één van onze vier ondersteuningspak-
ketten: intensieve woonondersteuning, dagondersteu-
ning, logeren of mobiele assistentie en begeleiding 
(MaBe). Onze Dienst Aangepast Vervoer (DAV) biedt 
antwoord op vragen rond mobiliteit.

 Intensieve woonondersteuning
Een aangepaste infrastructuur en een eigen studio 
bieden je de kans om je leven zelfstandig verder uit te
bouwen zoals je dit zelf wil en in functie van je moge-
lijkheden. Je kan er zeven dagen op zeven en 24u op 
24u beroep doen op assistentie en begeleiding.

 Logeren
Woon je nog thuis, met of zonder assistentie, maar 
moeten jij of je netwerk er even tussenuit of is je hulp-
verlening aan huis tijdelijk niet beschikbaar? Dan kan 
je voor enkele dagen of weken in Eigen Thuis vzw 
logeren en gebruik maken van de infrastructuur en 
assistentie en begeleiding.

 Dagondersteuning
Heb je overdag nood aan ondersteuning bij dage-
lijkse activiteiten, wil je huislijk bezig zijn, neem je 
graag deel aan een uitstap of georganiseerde activi-
teit? Dan kan je tijdens weekdagen tussen 8u en 17u 
terecht in onze dagondersteuning. Je kan er gebruik 
maken van de aangepaste infrastructuur en aanwe-
zige assistentie.

Wie zijn wij?
Eigen Thuis vzw is een organisatie in Grimbergen die 
ondersteuning biedt op maat van personen met een 
beperking of chronische ziekte. Eigen Thuis is erkend 
als vergunde zorgaanbieder door het VAPH.
Onze visie en waarden staan voorop in alle elemen-
ten van onze werking: betrokkenheid, zelfbeschikking, 
respect, privacy, dienstverlening op maat, overleg en 
integratie!

Wie ben jij?
• Heb je een erkende handicap of een vastgestelde 

ondersteuningsnood?
• Beschik je over een basis ondersteuningsbudget 

of een persoonsvolgend budget?
• Ben je chronisch ziek of heb je geen erkende 

handicap, maar wel een vermoeden van een be-
perking?

• Ben je definitief op zoek naar een aangepaste 
woonomgeving of enkel naar een tijdelijke logeer-
oplossing?

• Heb je vooral een mobiliteitsprobleem?
• Of ben je op zoek naar dagondersteuning of naar 

assistentie op verplaatsing? 

Wij luisteren naar
jouw vragen en noden!
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