
 

               

  

 

 

DE MOLENREKE | WONEN EN/OF WERKEN 

 

"De Molenreke is een uniek woonproject voor mensen met een fysieke en licht mentale handicap 

die in het hartje van een dorpsgemeenschap hun eigen leven willen uit bouwen. Iedere bewoner 

beschikt over een ruime studio met sanitair, deze kan je naar eigen verlangens en behoefte inrichting 

worden. De bewoners hebben een enorme zelfstandigheid en worden vierentwintig uur 

ondersteund door woonassistenten die instaan voor ADL-hulp. De vraag naar assistentie komt 

telkens van de bewoners zelf. 

 

Bewoners nuttigen het ontbijt en avondmaal op hun studio. Het middagmaal wordt gezamenlijk 

gebruikt in gemeenschappelijke ruimte. Als bewoner krijg je ook de nodige ondersteuning van een 

individuele begeleid(st)er. Die persoon is dan een vaste aanspreekpersoon waar je terecht kan met je 

noden. Naast de ADL woonassistenten heeft elke bewoner ook op een vast moment een persoon die 

samen met jou een aantal huishoudelijke taken verricht. De bewoner blijft in alle omstandigheden de 

regie over zijn of haar leven leiden. 

 

Verder werken we ook met tal van ambulante diensten zoals: zelfstandige verpleging, eigen huisarts 

en kinesist. Er wordt van de bewoners verwacht dat ze hun dagen zelf organiseren en naar eigen 

mogelijkheden nuttig invullen. 

Er wordt door bewoners zowel binnenhuis als buitenhuis vrijwilligerswerk verricht in tal van 

sectoren. Zo gaat een aantal bewoners in een woonzorgscentrum een handje toesteken. Alsook 

binnen ‘De Molenreke’ worden dagelijks taken vervuld.  

 

Daarnaast komen er tijdens de week een twintigtal mensen naar een dagcentrum. Daar wordt licht 

industrieel werk aangeboden. Men past zich uiteraard ook aan de noden van de cliënten. Deze 

mensen verrichten ook binnenhuis en buitenhuis vrijwilligerswerk. Er zijn ook enkele mensen graag 

op een creatieve manier bezig. Er worden kaartjes en kaarsen gemaakt die verkocht worden in het 

winkeltje dat open is op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag. Naast zelfgemaakte dingen 

worden er ook nog dingen aangeboden van de wereldwinkel. Het winkeltje word gerund door 

bewoners en cliënten uit het dagcentrum. 

 

De grootste troef van ‘De Molenreke’ is dat het een kleinschalig initiatief is waar iedereen elkaar 

kent en genegen is. Het feit dat het in een dorp niet ver van stad ligt heeft uiteraard ook 

aantrekkingskracht." 

 


