
Voor meer informatie, 

bezoek onze website:

www.apojo.be

Hoe zorg en  
ondersteuning inkopen? 

Als je een persoonsvolgend budget 

hebt, dan kan je ondersteuning inkopen 

met cash of een voucher. Daarbij 

betaalt de overheid rechtstreeks aan 

ons en wordt het aantal zorggebonden 

punten vastgesteld op basis van 

de zorgzwaarte. Als jij (nog) niet 

beschikt over een persoonsvolgend 

budget of wanneer je maar beperkte 

ondersteuning nodig hebt, dan 

biedt Apojo jou ondersteuning via 
rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Wens jij meer informatie?  
Contacteer ons gerust via  

wonen@apojo.be of 016/565 675. 

Woonondersteuning  

van Apojo
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Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35

3200 Aarschot

016 565 675

wonen@apojo.be

Apojo vzw

Maatschappelijke zetel

Langdorpsesteenweg 2

3200 Aarschot 

016 565 675

info@apojo.be



Kan jij door je beperking niet 

zelfstandig wonen? Apojo 

biedt jou woonondersteuning 

aangepast aan jouw noden en 

behoeften. Je kan bij ons wonen 

in een kamer in een woonhuis 

of in een studio. Permanent 

of tijdelijk. Samen met jou 

bepalen wij welk woonproject 

voor jou het meest geschikt is. 

Aangenaam wonen, dat doe je 

bij Apojo! 

Intensieve woonondersteuning  
in een studio of woonhuis 

Apojo biedt jou intensieve woonondersteuning: 

van administratieve ondersteuning tot het 

organiseren van een goede dagbesteding, 

hulp bij medische problemen of een fysieke 
handicap. Als jij permanent zorgen nodig hebt, 

dan kan je terecht in één van onze woonhuizen 

waar je samenwoont met andere bewoners en 

begeleiding nooit veraf is. Als je zelfstandiger 

wil wonen, dan kan dat in een studioproject 

waar jij zelfstandig leeft en de hulp van onze 

begeleiders inschakelt wanneer nodig. 

Korte zorg 

Ziekte, een ongeval of een welgekomen 

rustpauze… jouw opvangnetwerk kan het om 

uiteenlopende redenen noodzakelijk vinden 

om de zorgen tijdelijk over te dragen aan 

anderen. Als jouw omgeving een tijdje niet kan 

instaan voor de nodige zorgen, dan nemen wij 

die taken graag voor een korte periode over. 

Wij bieden jou graag een tijdelijke verblijfplaats 

zowel in de vorm van dagopvang als logement. 

Je kan het hele jaar door bij ons terecht, 

ook in de weekends, op feestdagen en in 

vakantieperiodes.

Vzw ’t Rede 

Apojo maakt deel uit van vzw ’t Rede: 

een samenwerkingsverband van twaalf 
voorzieningen voor personen met een 
beperking. Elke voorziening engageert zich 

om plaatsen vrij te houden voor dagopvang, 

ondersteuning en/of verblijf voor een korte 

tijd. 


