
Subsidiedossiers 2019
Ronde Dossier-

nummer

Initiatiefnemer Omschrijving Ligging Gebied Sector Type investering Subsidiebedrag (inclusief 

toegestane afwijking)
1 2019-1 19/00017 Vzw Begeleid Wonen 

Pajottenland

De dienst begeleidt volwassenen met een beperking die ondersteuning 

vragen bij hun woonsituatie. Daarnaast bieden zij ook individuele 

dagbesteding aan huis en dagbesteding in kleine groep aan. (Door 

aankoop gebouw: aanbieden dagactiviteiten op locatie, ontmoetingsplaats 

voor cliënten, voorzien van kindvriendelijke ruimte etc.) 

Dilbeek Vlaamse Rand Personen met een handicap Aankoop  €                           141.236,15 

2 2019-1 19/00016 Centrum Ganspoel vzw Biedt opvang en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met 

een visuele en/of meervoudige beperking en dat op de - voor de persoon 

met een beperking – meest aangewezen plaats.

Huldenberg Vlaamse Rand Personen met een handicap Aankoop + verbouwing  €                           176.984,60 

3 2019-1 19/00003 Vzw Het Balanske 1) Vzw Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum voor personen met een 

handicap. Het centrum biedt vrijetijdszorgactiviteiten aan, individuele 

begeleidingen, vormingssessies etc.                                                                                                                                         

2) Vzw De Bal is een inclusieve groepsopvang voor baby's en peuters met 

en zonder een handicap (inkomensgerelateerd)

Tielt-Winge Arr. Leuven 1) Personen met een handicap                        

2) kinderopvang

Uitbreiding  €                           107.095,40 

4 2019-1 18/00056 CVBA SO Bindkracht 

Invest

Kleinschalig project: woon-en dagbestedingsproject voor jonge mensen 

met een beperking

Landen Arr. Leuven Personen met een handicap 1) Aankoop                               

2) Uitbreiding 

 €                           114.268,44 

5 2019-1 18/00081 Vzw huize de Veuster Bezigheidstehuis waar opvang wordt geboden aan volwassen personen 

met een handicap + bijkomende gedragsstoornissen

Tremelo Arr. Leuven Personen met een handicap Uitbreiding  €                             31.994,20 

6 2019-1 19/00011 Zorg Leuven Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) - inkomensgerelateerd Leuven Arr. Leuven Kinderopvang - baby's en peuters Nieuwbouw  €                           197.142,03 

7 2019-1 19/00004 Buurtwerk 't lampeke Kinderwerking Fabota biedt aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar naschoolse 

opvang aan met huiswerkbegeleiding, animatie en een divers aanbod aan 

activiteiten op woensdagnamiddag. Tijdens de schoolvakanties is er 

speelpleinwerking. De grote meerderheid van de kinderen komt uit 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De vzw fungeert ook als brugfiguur 

naar de scholen toe.

Leuven Arr. Leuven Jongerenwelzijn / 

gezinsondersteuning

Nieuwbouw en renovatie  €                             26.634,66 

8 2019-1 19/00012 Vzw 

Wijkgezonheidscentrum 

Ridderbuurt

Het wijkgezondheidscentrum biedt kwalitatieve en toegankelijke 

eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van Leuven.

Leuven Arr. Leuven Wijkgezondheidscentrum Aankoop  €                           117.585,00 

9 2019-1 19/00008 MFC Combo Trommel+ is een organisatie van mfc Combo en zorgt voor naschoolse 

begeleiding bij de opvoeding van kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar in 

de regio Tienen. Trommel+ is rechtstreeks toegankelijk. 10 modules 

dagbegeleiding (6-14 jaar) en 3 modules verblijf (6-14 jaar)

Tienen Arr. Leuven Jongerenwelzijn: organisatie voor 

bijzondere jeugdbijstand

Aankoop  €                             11.642,59 

10 2019-1 18/00082 KDV Vijverbeek vzw Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) - inkomensgerelateerd Asse Vlaamse Rand Kinderopvang - baby's en peuters Inrichting  €                                1.824,00 

11 2019-1 19/00010 Amber vzw Amber vzw, ambulante begeleidingsdienst regio Leuven, biedt bezondere 

jeugdzorg aan voor mobiele begeleiding van gezinnen en jongeren. 

Doelgroep: kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar en 

kwetsbare jongeren die zelfstandig willen gaan wonen.

Bierbeek Arr. Leuven Jongerenwelzijn - organistie voor 

bijzondere jeugdbijstand

Verbouwing  €                             34.110,73 

12 2019-1 19/00014 Kids & Co VZW Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) - niet-inkomensgerelateerd Herent Arr. Leuven Kinderopvang - baby's en peuters Aankoop  €                             83.470,00 

13 2019-1 19/00015 MPC Terbank Multifunctioneel Centrum (MFC) voor: verblijf, dagbesteding tijdens 

schooluren, buitenschoolse dagopvang, logeren, ambulante en mobiele 

begeleiding voor jongeren en gezinnen.

Heverlee Arr. Leuven Personen met een handicap - MFC Renovatie  €                                5.331,07 

14 2019-1 19/00007 Vzw Martine Van Camp De voorziening verleent woon- en dagondersteuning aan meerderjarige 

personen met een beperking.

Diest Arr. Leuven Personen met een handicap Verbouwing  €                                3.800,00 

15 2019-1 19/00009 Vzw Martine Van Camp Schoonberg is een woonafdeling van VZW Martine Van Camp waar 10 

personen wonen en 1 logeerkamer is voorzien.

Scherpenheuvel Arr. Leuven Personen met een handicap Inrichting  €                                   842,00 

16 2019-1 19/00002 Vzw Martine Van Camp Woning waarin 10 meerderjarige personen met een verstandelijke 

beperking verblijven. De gasten wonen er en gaan overdag naar een 

dagcentrum op een ander adres. ’s Avonds, ’s nachts en in de weekends 

en vakanties verblijven ze in de woning. 

Diest Vlaamse Rand Personen met een handicap Renovatie  €                                3.153,50 

17 2019-2 19/00031 Soldiariteit voor het 

gezin

Kinderdagverblijf Sloeberbos/CKG Sloebernest Halle Vlaamse Rand Kinderopvang/jongerenwelzijn Nieuwbouw  €                           107.389,11 

18 2019-2 19/00028

De Kerselaar vzw

Huisvesting voor een dagcentrum, 2 residentiele wooneenheden voor in totaal 36 

residenten en een polyvalente ruimte voor gebruik als refter en voor 

evenementen. Overijse Vlaamse Rand Personen met een handicap

Nieuwbouw

560.368,17€                            

19 2019-2 19/00023
Eigen Thuis vzw

35 studio’s voor vaste bewoners, 5 logeerkamers en 20 studio’s binnen het concept 

van een zorghotel Grimbergen Vlaamse Rand Personen met een handicap
Nieuwbouw

758.305,93€                            

20 2019-2 19/00025
Klim vzw

Wooninfrastructuur voor 12 volwassen personen met een matig tot ernstig 

verstandelijke handicap Diegem Vlaamse Rand Personen met een handicap
Nieuwbouw

94.966,43€                              

21 2019-2 18/00075

De Eglantier vzw
Dagverblijf voor 2 leefgroepen (10 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een 

dubbele diagnose) + verblijfsmogelijkheid voor kinderen met hoogste zorgnood Bertem Vlaamse Rand Personen met een handicap

Nieuwbouw

163.601,10€                            

22 2019-2 19/00013 vzw Wonen en werken 

voor personen met 

autisme Dagbestedingsproject in de vorm van een eetcafé en een buurtwinkel Herne Vlaamse Rand Personen met een handicap Renovatie 26.378,20€                              

23 2019-2 19/00029
SHM Elk zijn huis

Villa Fura = oudereninitiatief, Woonhuis met 8 studio’s voor volwassen personen 

met een mentale of meervoudige beperking Tervuren Vlaamse Rand Personen met een handicap
Nieuwbouw

44.381,92€                              

24 2019-2 19/00020
Martine Van Camp 6 studio's met gemeenschapsruimte/ dagcentrum met een atelieruimte Diest Arr. Leuven Personen met een handicap

Nieuwbouw
214.585,71€                            

25 2019-2 19/00021
VZW 't Prieeltje

dagverblijf met 4 leefgroepen/therapievleugel voor allerlei therapieën en 

ontwikkelingsstimulering Tienen Arr. Leuven Personen met een handicap
Nieuwbouw

120.480,87€                            


