
Subsidies 2018

Initiatiefnemer Omschrijving Ligging Sector Type investering Subsidiebedrag
1 De Eglantier VZW Voorziening voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met 

een hoge zorgnood: groep die omwille van de ernst van hun 

beperking niet terecht kunnen in scholen voor bijzonder 

onderwijs 

Bertem Personen met een handicap Aankoop bouwgrond  €                  59.280,00 

2 OCMW Kapelle-Op-den-Bos Praktische hulp bij dagelijkse activiteiten, restaurant 

democratische prijzen, activiteiten, etc. 

Kapelle-Op-den-Bos Ouderenzorg - Lokaal 

dienstencentrum

Uitbreiding bestaand gebouw  €                115.125,16 

3 Gemeentelijke kinderopvang 

Dilbeek EVA-vzw

Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Itterbeek (Dilbeek) Kinderopvang Nieuwbouw  €                  54.748,07 

4 Stichting M. M-Delacroix Internaat voor 16 ernstig en zwaar mentaal en meervoudig 

gehandicapte minderjarigen (0-21 jaar)

Tienen Personen met een handicap / 

Jongerenwelzijn

Uitbreiding bestaand gebouw  €                108.200,67 

5 Gemeente Hoeilaart Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Hoeilaart Kinderopvang Oprichting nieuw gebouw  €                154.682,15 
6 Gemeente Asse IBO bij gemeenteschool Zellik (Asse) Kinderopvang Nieuwbouw  €                  36.474,67 
7 Levenslust vzw Organisatie die jongeren van 6 tot 25 jaar , die kampen met 

gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-

emotionele en/of gedragsproblemen en/of 

autismespectrumstoornis, ondersteunen

Lennik Personen met een handicap Renovatie  €                244.101,32 

8 Gemeente Landen Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Landen Kinderopvang Nieuwbouw  €                288.416,42 
9 Katholieke Vereniging 

Gehandicapten Vorming vzw

In het ontmoetingscentrum biedt KVG een snoezelruimte aan 

voor personen met een handicap

Zellik (Asse) Personen met een handicap Renovatie/inriching  €                     5.890,39 

10 Stekelbees vzw Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Strombeek-Bever 

(Grimbergen)

Kinderopvang Verbouwing  €                  68.881,68 

11 Babybiebelbox BVBA Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Huldenberg Kinderopvang Aankoop bestaand gebouw + 

verbouwing

 €                107.329,56 

12 Vzw Goddelijke Voorzienigheid Interactieve ontmoetingsplaats om mensen samen te brengen, 

elkaar te ontmoeten en ze kunnen beroep doen op 

ondersteuning en dienstverlening.

Steenokkerzeel Ouderenzorg: lokaal 

dienstencentrum

Uitbreiding bestaand gebouw  €                  19.712,38 

13 Vzw Zorg-Saam Zusters 

Kindsheid Jesu

Dagopvang en kortverblijf Liedekerke Ouderenzorg: kortverblijf Nieuwbouw  €                  39.808,28 

14 Vzw Emmaus Domino begeleidt kinderen en jongeren (6-18 jaar uit gezinnen 

die het moeilijk hebben met de opvoeding) na de schooluren en 

tijdens vrije dagen.

Vilvoorde Jongerenwelzijn Renovatie  €                        551,20 

15 Vzw de Valier Huis voor 20 bewoners met een mentale of meervoudige 

handicap (residentiële opvang)

Liedekerke Personen met een handicap Renovatie  €                  17.360,00 

16 Vzw Kakelbont Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Herent Kinderopvang Verbouwing + uitbreiding  €                  47.691,60 
17 Het Roerhuis vzw Woonondersteuning van volwassen personen met een matig tot 

ernstig mentale beperking, met eventuele bijkomende 

psychische of motorische stoornissen.

Leuven Personen met een handicap Verbouwing/renovatie  €                     3.407,52 

18 Woonzorgnet - Dijleland vzw Dagverzorgingscentrum en kortverblijf voor personen met 

dementie en jongdementie op te vangen.

Leuven Ouderenzorg: dag- en kortopvang Uitbreiding bestaand gebouw  €                  11.778,84 

19 Landelijke kinderopvang vzw Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Erps-Kwerps (Kortenberg) Kinderopvang Aankoop bestaand gebouw  €                  24.208,34 
20 Vzw De Burcht Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Londerzeel Kinderopvang Verbouwing/renovatie  €                     4.060,83 
21 Kinderdagverblijf 'T Anemoontje 

vzw

Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Wilsele (Leuven) Kinderopvang Oprichting nieuw gebouw  €                  40.715,34 

22 Vzw het mezennestje Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Landen Kinderopvang Renovatie  €                     4.934,86 
23 Vzw Kids & Co Opvang van baby's en peuters (0-3 jaar) Herent Kinderopvang Renovatie  €                     1.600,00 
24 Woonzorgnet - Dijleland vzw Dagverzorgingscentrum voor ouderen met een fysieke 

zorgnood, beginnende dementie, ouderen die sociaal contact 

zoeken.

Leuven Ouderenzorg: 

dagverzorgingscentrum

Renovatie  €                        701,17 

25 Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Vlaams-

Brabant vzw

Hulp bieden in situaties van kindermishandeling. Leuven Jongerenwelzijn/Kind & Gezin Verbouwing/renovatie  €                  40.781,93 

26 OCMW Steenzokkerzeel Kleinschalig project:  Project voor begeleid wonen voor mensen 

met een lichte mentale en/of fysieke handicap.

Steenokkerzeel Personen met een handicap Renovatie  €                  49.111,62 

27 Centrum Ganspoel vzw Voorziening die opvang en begeleiding biedt aan kinderen, 

jongeren en volwassenen met een visuele en/of meervoudige 

beperking. 

Huldenberg Personen met een handicap Vervangingsnieuwbouw  €                371.476,53 

28 Zonnelied vzw De zorgcampus Eizeringen wordt volledig georiënteerd op 

cliënten met een nursingsprofiel, die elders of in een 

thuissituatie geen opvang kunnen genieten omwille van hun 

zware zorgnood.

Eizeringen (Lennik) Personen met een handicap Nieuwbouw                   €                294.774,57 

29 OCMW Beersel Kinderopvang van baby's en peuters (0-3j). Samenvoeging van 

twee groepsopvangen. 

Huizingen (Beersel) Kinderopvang Verbouwing  €                  15.673,20 

30 De pamperkontjes BVBA Opvang van baby's en peuters (0-3 j) Vilvoorde Kinderopvang Aankoop gebouw             €                  55.140,19 
31 Vzw CGG Ahasverus Werkzaam in de regio Halle-Vilvoorde: Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) die ambulant begeleiding en 

behandeling biedt aan volwassenen, ouderen en kinderen met 

psychische problemen. 

Asse Geestelijke 

gezondheidszorg/jongerenwelzijn

Uitbreiding bestaand gebouw + 

Verbouwing

 €                104.941,99 

32 Vzw Wonen en werken voor 

personen met autisme

Dagbesteding - Inclusief project waar personen met een 

handicap aan dienstverlening doen voor de buitenwereld.  Dit 

onder de vorm van de uitbating van een inclusieve bistro, 

verkoop van lokaal geproduceerde producten in een 

buurderijconcept.  Daarnaast is er ruimte om verschillende 

lokalen in te richten als atelier.  

Herne Personen met een handicap Aankoop gebouw  €                  17.189,96 

33 Tonuso vzw Organisatie in de bijzondere jeugdzorg (0-18 jarigen). Aanbieden 

van residentiële opvang, dagbegeleiding, contextbegeleiding 

autonoom wonen en gezinnen, cisisiopvang etc. 

Vilvoorde Jongerenwelzijn Aankoop gebouw  €                117.220,62 

34 Vzw Het Balanske 1) Het balanske:  gezinsactiviteitencentrum voor personen met 

een handicap                                                                                                    

2) De Bal: inclusieve groepsopvang voor kinderen met en zonder 

beperking

Tielt-Winge Personen met een 

handicap/Kinderopvang

Aankoop bouwgrond  €                     9.168,94 

35 CVBA-SO Haacht Downs Kleinschalig project:                                                       private 

onderneming van ouders, broer en zus van een persoon met een 

handicap, die een huis gekocht hebben en renoveren naast een 

vestiging van Rozemarijn VZW. Via een erfpachtovereenkomst 

wordt het huis ter beschikking gesteld van VZW Rozemarijn, die 

in het huis woonondersteuning gaan bieden aan 6 volwassen 

personen met een handicap.                                                    

Haacht Personen met een handicap Aankoop gebouw + renovatie  €                  35.902,66 

36 Rotonda Vzw In een OverKop-huis kan je als jongeren tot 25 jaar gewoon 

binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is 

een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep 

kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een 

label opgeplakt te krijgen.

Tienen Jongerenwelzijn Aankoop gebouw  €                  15.462,48 

37 Blindenzorg licht & Liefde vzw Inloop- en expertisecentrum voor blinden en slechtzienden Herent Personen met een handicap Verbouwing  €                  51.599,05 
38 Kribbe Kinderpret vzw Opvang van baby's en peuters (0-3 j) Asse Kinderopvang Nieuwbouw  €                  71.372,62 
39 De Berken vzw Dagcentrum voor de meer zorgbehoevende personen met een 

beperking uit de druivenstreek. 

Overijse Personen met een handicap Renovatie  €                     7.384,00 

40 Centrale dienstgebouwen 

Pleegzorg Vlaams-Brabant & 

Brussel 

De diensten ondersteunt pleegkinderen, pleeggasten, 

pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie.

Leuven Jongerenwelzijn/personen met een 

handicap

Nieuwbouw  €                320.429,90 

41 Huis in de Stad vzw Biedt opvang aan personen met een mentale beperking in de 

Tiense regio. Ze beiden zowel dag-, nachtopvang als individuele 

begeleidingen

Tienen Personen met een handicap Renovatie  €                     5.019,48 

42 Vzw ooievaarsnest Opvang voor baby’s en peuters (0-3j) Tienen Kinderopvang Verbouwing  €                     3.108,45 
43 Gemeente Lubbeek Buitenschoolse opvang (2,5-12 j) Binkom (Lubbeek) Kinderopvang Renovatie  €                  18.641,60 

3.064.060,24€        


