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PRAKT ISCHE  INFORMAT IE

 

MEER  INFORMAT IE
UITBRE ID ING
ANDROMEDA

VR I JHE ID  BEHOUDEN EN  Z ICH  THUIS  VOELEN

ONDER  VOORZITTERSCHAP
VAN MEVR .  F .  HENRY

ADRES
27  KARRESTRAAT
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

TE LEFOON
02 777  75  48  PSYCHOLOOG
02 777  75  08 MAATSCHAPPE L I JK  ASS ISTENTE

E-MAI L
ANTENNE .ANDROMEDE@CPAS .WOLUWE1200 .BE

Bezoek onze website:
www.ocmw1200.be

PRIJS (*): € 385/MAAND
*PR I JS  ONDERWORPEN  AAN INDEXER ING

€ 385/maand huur + €9,70€/dag diverse kosten

Verheyleweghen Andromeda

Openbaar vervoer:

Roodebeek

29 42

BB 27 7927 29

M T1 45

Snelweg : 
E40 - Afrit 20 Kraainem-Woluwe



HET PRINCIPE

Uw autonomie behouden en toch
genieten van occasionele bijstand? Het
kan!

De uitbreiding Andromeda bestaat uit zes
goed uitgeruste appartementen die elk
plaats bieden aan vijf bewoners.

De personen wonen (statuut
alleenstaande) in het appartement en
beschikken over een gemeubileerde
eenpersoonskamer.

Ze leiden samen hun persoonlijke leven,
en houden rekening met hun
medebewoners. Er worden ook tal van
groepsactiviteiten aangeboden.

DE APPARTEMENTEN

Er zijn 6 gemeenschappelijke appartementen op
de begane grond met elk: 

5 gemeubileerde eenpersoonskamers
(bed, bureau, stoel, kast, kleine
kast);
 

gemeenschappelijke gedeeltes met: 

2 doucheruimtes en 2 wc's;
 
Een wasruimte (wasmachine,
droogrek, droogkast, diepvriezer
enz.);
 
Een kleine tuin;
 
Een woonkamer en een bureauhoek
(computer, printer, tv, internet, wifi,
vaste telefoon);
 
Een eetkamer;
 
Een gemeubileerde en uitgeruste
keuken;

TOELATINGSVOORWAARDEN

De appartementen van Andromeda zijn
voor iedereen toegankelijk onder bepaalde
voorwaarden:  

Ofwel op pensioengerechtigde leeftijd,
ofwel op de leeftijd waarop een
beroepsproject niet meer mogelijk is;
 
woonplaats is van geen belang;
 
beschikken over een sociaal en/of
therapeutisch netwerk;
 
niet ten laste zijn van een OCMW.
 

OMKADERING

Er is een psychosociaal team aanwezig om het
verblijf te vergemakkelijken. Er is een mogelijkheid
om hulp te krijgen van de dienst gezinshulp,
huishoudhulp en verpleging.

Maar ook steun voor eenzaamheid met: 
 
groepsvergaderingen;
 
individuele gesprekken;  
 
coaching-vergaderingen;
 
communautaire vergaderingen.


