
Vrijwilligers  

Bij Apojo zijn veel vrijwilligers actief.  

Wil jij onze cliënten nog meer 

kansen bieden? Dan kan je bij ons 

vrijwilligerswerk doen. Interesse?  

Neem dan contact op met Karel Simons 

via karel.simons@apojo.be of op  

016 565 675. Wij bekijken graag samen 

met jou de mogelijkheden en stellen  

een vrijwilligerscontract op. 

Financiële steun 

De werking van Apojo wordt 

gefinancierd door de budgetten die 

het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap ter beschikking 

stelt aan mensen met een beperking. 

Toch moeten we ook eigen middelen 

werven. Omdat we onze cliënten een 

comfortabele woonomgeving willen 

bieden, rekenen wij graag op uw steun.  

Neem bij interesse contact op met  

Marc Van Weddingen via info@apojo.be  

of 0472 442 431. 

Over Apojo
Voor meer informatie, 

bezoek onze website:

www.apojo.be

Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35

3200 Aarschot

016 565 675

wonen@apojo.be

Apojo Actief 

Herseltsesteenweg 35

3200 Aarschot

016 565 675

actief@apojo.be

Apojo aan Huis

Langdorpsesteenweg 21

3200 Aarschot

016 572 746

aanhuis@apojo.be

Apojo vzw

Maatschappelijke zetel

Langdorpsesteenweg 2 

3200 Aarschot 

016 565 675

info@apojo.be



Apojo biedt ondersteuning 

van diverse aard aan mensen 

met een beperking: van 

woonondersteuning tot de 

invulling van een zinvolle 

dagbesteding en persoonlijke 

begeleiding aan huis. Wij maken 

het leven van mensen met een 

beperking aangenamer! 

Wonen

Apojo biedt woonondersteuning aan mensen 

die niet zelfstandig kunnen wonen. Je 

kan wonen in onze woonhuizen of onze 

studioprojecten, permanent of tijdelijk. 

Dit laatste wanneer jouw netwerk de 

ondersteuning voor een korte periode niet 

kan opnemen. Samen met jou zoeken we welk 

woonproject voor jou het meest geschikt is. 

Actief 

Je kan ook bij Apojo terecht voor een 

zinvolle dagbesteding. In ons dag- en 

activiteitencentrum bieden wij mensen 

met een beperking een ruime waaier van 
activiteiten aan: van crea tot sport en spel, 

maar ook werk en ontspanning. Je kan ook 

je steentje bijdragen aan de samenleving 

als vrijwillig begeleid werker, waarbij een 

persoonlijke jobcoach jou begeleidt. Werken  

in ons arbeidszorgproject ’t Hof kan ook:  

een dorpsherberg en bakkerswinkel waar  

wij jou graag inschakelen.  

Apojo aan Huis

Kan jij zelfstandig wonen maar heb je af 

en toe toch ondersteuning nodig? Onze 

begeleiders komen bij je thuis of in onze 
studioprojecten om je te helpen waar nodig. 

Van administratieve ondersteuning tot 

huishoudelijke assistentie of hulp bij een 

medisch of psychosociaal probleem. 

Zorg en ondersteuning inkopen

Zorg kan met een persoonsvolgend  
budget bij Apojo worden ingekocht.  

Voor de gevraagde ondersteuning kan  

je naar keuze een budget in cash of in 

zorggebonden punten inzetten. Heb jij  

(nog) geen persoonsvolgend budget en een 

beperkte ondersteuningsvraag, dan biedt 

Apojo Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. 


