
Ik ben 18 jaar of ouder

Ik heb een beperking of een vermoeden van beperking

Ik wil m’n eigen leven leiden: alleen, met een partner, 
met mijn kind(eren),...

Oikonde kan mij helpen door mij te leren hoe ik mijn 
huishouden best organiseer, mij te ondersteunen in 
mijn administrati e, mee te zoeken naar een huis, te 
luisteren naar de problemen die ik tegenkom en samen 
oplossingen te zoeken,...

Oikonde Mechelen vzw
Colomastraat 36-38
2800 Mechelen
T +32 15 42 16 24
F +32 15 42 06 72

Oikonde Mechelen vzw - afdeling Lier
Sterrenstraat 52
2500 Lier
T +32 3 488 56 83
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Steun ons, 
doe een gift 

Je kan een gift  doen via het rekeningnummer 
BE76 7795 9445 1295.

Voor alle gift en vanaf 40 euro per jaar ontvang je een 
fi scaal att est waarmee je tot 45% van het geschonken 

bedrag recupereert.



Wat doet Oikonde? Hoe werkt Oikonde?

Wat moet ik doen om hulp te krijgen?

Oikonde voor andere organisati es.

Zelfstandig wonen, een eigen inkomen 
hebben, met vakanti e kunnen gaan, gezel-
lige momenten beleven met vrienden, een 
gezin sti chten, het huishouden vlot organi-

seren,... zijn wensen die we allemaal hebben.

Als je een beperking hebt, is het vaak een uitdaging om 
die wensen te realiseren. De begeleiders van Oikonde zijn 
er om je hierbij te helpen.

We bekijken samen welke wensen jij wil realiseren en hoe 
Oikonde jou kan helpen om dit te bereiken. We bespre-
ken de problemen die je onderweg tegenkomt en zoeken 
samen naar oplossingen.

De begeleiders van Oikonde ondersteunen 250 mensen 
met een beperking: mensen met een verstandelijke be-
perking, met auti sme, met een niet aangeboren hersen-
letsel, met fysieke beperkingen, visuele 
problemen,…

De begeleider van Oikonde komt aan huis op het moment 
dat samen werd afgesproken. Er kan ook afgesproken 
worden op Oikonde zelf als dat beter uitkomt. Een aantal  
begeleiders hebben hun standplaats in Mechelen, andere 
begeleiders in Lier. In Vilvoorde hebben we studio’s voor 
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Als je denkt dat Oikonde iets voor jou kan betekenen, dan 
maak je een afspraak met het TopiX-team. Zij bespreken 
met jou wat je precies zoekt en bekijken of 
een Oikonde begeleider de beste persoon 
is om je verder te helpen. 

Contactgegevens TopiX:
Telefoon: 0498 87 96 84

E-mail: info@topixgroep.be 

Oikonde heeft  een jarenlange traditi e in het begeleiden 
van mensen met een beperking. We delen graag onze 
kennis met andere organisati es die zelf beter willen leren 
omgaan met mensen met een beperking. Als je beroep 
wil doen op deze outreach, kan je rechtstreeks contact 
nemen met Oikonde.


