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Vind ons leuk op Facebook (vzw Stijn: de Witte Mol)  
en je blijft op de hoogte van wat leeft bij De Witte Mol!

 Volg ons op Facebook

Bij De Witte Mol zijn we altijd in de weer 
om het welzijn van onze zorggebruikers te 
verbeteren.  Zo plannen we de komende 
jaren een aantal bouw- en verbouwprojecten 
op en rond ons terrein. Ze zijn nodig om 
ons zorgaanbod en het wooncomfort te 
verbeteren. Al deze projecten worden met 
eigen middelen gefinancierd. We zijn hiervoor 
afhankelijk van steunacties zoals ‘De Witte Mol 
Feesten’, maar ook van vele gulle schenkers.
  

Ook jij kan ons helpen... Schrijf vandaag 
nog over op BE03 4133 1304 1184. Voor 
stortingen vanaf €40 ontvang je een fiscaal 
attest. Op die manier recupereer je via de 
belastingaftrek ongeveer de helft van je gift. 

 Jouw steun is nodig!

Bedankt!

Graag meer info? 
Neem alvast een kijkje op onze website: 
www.dewittemol.be 

We bezorgen je ook graag onze andere folders:

•	 Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)
•	 MultiFunctioneel	Centrum	(MFC)
•	 Rechtstreeks	Toegankelijke	Hulp	(RTH)	
•	 Vakantieopvang	voor	kinderen	en	jongeren	met	

een beperking 
•	 Flexibel Aanbod Meerderjarigen - Kortdurende 

dag- en/of woonondersteuning
 
Je kan ze aanvragen bij onze sociale dienst: 

 
Melanie Cuypers
014 34 63 82
sd3@mol.stijn.be	
 
Carine Lijen 
014 34 63 67
sd2@mol.stijn.be
 
Peter Geboers
014 34 63 86 
sd1@mol.stijn.be

Kennismakingsbrochure
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Welkom bij De Witte Mol
De	naam	De	Witte	Mol	verwijst	uiteraard	naar	de	
gemeentenaam	en	naar	het	typische	witte	zand,	maar	
vooral ook naar een gezegde in de streek: ‘’ik zal je 
een	witte	mol	cadeau	doen’’,	wat	betekent:	ik	zal	eens	
iets bijzonders voor je doen.  
Wij	willen	voor	de	zorggebruikers	van	De	Witte	Mol	
iets bijzonders doen...

Zo’n 120 personeelsleden begeleiden onze 
zorggebruikers,	365	dagen	per	jaar,	24	uur	op	24.	
De	meesten	van	hen	zijn	opvoeders-begeleiders	
die werken in de leefgroepen. Ook de logopedisten 
en	ergotherapeuten,	de	psycho-sociale	dienst,	de	
medische	dienst	en	de	nachtdienst	staan	altijd	
klaar voor onze zorggebruikers. De mensen van 
de	technische	dienst,	het	onderhoudsteam	en	de	
administratie	dragen	allen	hun	steentje	bij.
Elke	dag	opnieuw	bundelen	we	onze	krachten	om	
deskundig	het	welzijn	van	onze	zorggebruikers	te	
bevorderen. 

De	Witte	Mol	biedt	zorg	in	een	huiselijke	omgeving	
midden	in	het	prachtige	groen	van	de	Galbergen.	
Wij	zitten	er	niet	op	een	eiland:	ons	domein	is	voor	

iedereen toegankelijk en ook zelf trekken we er zo 
vaak mogelijk op uit met onze zorggebruikers: we 
gaan	wandelen,	zwemmen	en	paardrijden,	we	maken	
uitstappen naar de markt of de winkel. Zo wordt 
voor	de	zorggebruikers	afwisseling,	integratie	en	
uitwisseling met de omgeving nagestreefd.

Wie kan er bij ons terecht?
Personen met een mentale handicap  
De	meeste	zorggebruikers	van	De	Witte	Mol	zijn	
mensen	met	een	aangeboren	ernstige	en/of	
diepe	mentale	handicap.	Naast	een	verstandelijke	
beperking,	hebben	velen	ook	bijkomende	problemen	
zoals	blindheid,	doofheid,	epilepsie,	motorische	
beperkingen,	incontinentie,	gedragsproblemen,...	

Personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel 
In	De	Witte	Mol	wonen	ook	mensen	met	een	Niet-
Aangeboren	Hersenletsel	(NAH).	Zij	hebben	een	
normaal	leven	gekend,	maar	hebben	een	hersenletsel	
als	gevolg	van	een	ongeval,	een	ziekte	of	een	andere	
oorzaak.		Zelfstandig	wonen	is	voor	hen	niet	meer	
mogelijk omdat er een grote ondersteuningsnood is. 

Kinderen met een handicap 
De	Witte	Mol	is	er	tenslotte	ook	voor	kinderen	tot	
21	jaar	met	een	meervoudige	handicap.	Afhankelijk	
van	het	kind	is	het	aanbod	ontwikkelings-	en/of	
verzorgingsgericht.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Verblijf 
Een	verblijf	omvat	een	overnachting	met	de	nodige	
opvang en ondersteuning gedurende de avond- en 
ochtenduren.	Kiezen	voor	verblijf	kan	regelmatig	of	
occasioneel,	kort-	of	langdurend.

Dagopvang en dagbesteding 
Bij dagopvang (minderjarigen) en dagbesteding 
(meerderjarigen) geven we ondersteuning overdag. 
Voor	minderjarigen	kan	dat	schoolaanvullend	of	
schoolvervangend	zijn.	De	meerderjarigen	in	onze	
dagbesteding sluiten aan bij de leefgroepwerking.

Mobiele en ambulante begeleiding
Mobiele begeleiding wordt aangeboden ter
plaatse. Ambulante begeleiding vindt plaats in
De	Witte	Mol.	Afhankelijk	van	het	onderwerp
van de begeleiding wordt deze aangeboden
door	onze	psycholoog-pedagoog,	logopedist,
opvoeder-begeleider,	ergotherapeut.


