
SAMEN KANSEN
BOUWEN

DE LYSTERBESSE

HELP JIJ SAMEN 
KANSEN BOUWEN?

Het huidige gebouw uit de jaren 70 is uitgeleefd. De 

studio’s zijn klein, er is geen eigen sanitair en onvoldoende 

comfort. 

We bouwen dan ook een nieuwe Lysterbesse.  We zetten 

in op zelfstandig leven in een veilige en groene 
omgeving. Met voldoende ruimte en een eigen voordeur 

aan elke studio.

In de nieuwe Lysterbesse wordt het nog meer genieten, 

omringd met de warmte en steun van de medebewoners 

en ondersteund door betrokken medewerkers. 

Samen bouwen wij aan kwalitatief wonen in moderne 
en aangepaste studio’s.

DOMINIEK SAVIO VZW 
BE22 4640 1126 1147 
Mededeling: GIFT  LYSTERBESSE
U ontvangt automatisch een fiscaal attest bij giften 

vanaf 40 euro per jaar. 

ann.vandenhoucke@gidts.be - 0497 46 66 70

Wij gaan aan de slag om 18 nieuwe studio’s te bou-

wen. Jouw gift of benefietactie helpt de bewoners van 

de Lysterbesse om te bouwen aan een mooie toekomst.
Met jouw steun installeren we bijvoorbeeld een beleef-
badkamer en een gemeenschappelijke leefruimte met 

aangepaste leefkeuken.

Meer info: zorg.dominiek-savio.be (klik op de knop “steun ons”)

Dominiek Savio onderschrijft de Etische Code van de VEF

“HET WORDT EEN THUIS OM NOG 
ACTIEVER TE LEVEN EN TE DURVEN 
DROMEN.”



De bewoners van de Lysterbesse hebben een (neuro-)mo-

torische beperking. Zij wonen in een eigen studio, waar ze 

hun leven zo zelfstandig mogelijk organiseren en onder-

steuning krijgen waar nodig. 

Het invullen en organiseren van vrije tijd en/of werk zijn 

belangrijke pijlers. Een aantal gezamenlijke activitei-
ten worden georganiseerd. 

“Vriendschap is belangrijk 
voor mij omdat je dan over al-
les kan praten. Ook in de Lys-
terbesse krijg je van de me-
debewoners steun in mindere 
periodes en je kan samen la-
chen in leuke tijden.”

E V E L I N E

“Ik ga heel actief door het 
leven. Hockey spelen bij sport-
club GIDOS in nationale com-
petitie is helemaal mijn ding. 
Ik volg een opleiding boek-
houden en ga graag uit met 
vrienden. Mediterraans koken 
is een andere passie.”

F U X I N

“Ik droom van een eigen stek-
je. Een plaats met voldoende 
bewegingsruimte waar ik mij 
goed voel en écht thuis kan 
komen.” 

D O M I N I Q U E

“Ik vind het leuk om in de Lys-
terbesse te wonen. Ik kan er 
met mijn eigen mogelijkheden 
toch zelfstandig zijn. Ik heb 
zelf de keuze wat ik kan doen 
en laten. In de groep zorgt ie-
dereen voor elkaar. Het is leuk 
om zo te wonen.”

L I E S B E T

“MODERNE, AANGEPASTE STUDIO’S 
VOOR EEN ZO ZELFSTANDIG 
MOGELIJK LEVEN”


