
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving 

solutions for the 

past 10 years. 

We recommend 

North Traders 

to anyone who 

will listen to us.  

They helped us 

reclaim over 

700 square feet 

of our house!” - 

Annie D. 

Balitmore 

 

“Als je honderd mensen niet kan  

helpen, help dan eentje...”  

-  Moeder Theresa 

Onze contactgegevens :  

Jenne’s Friends Projects VZW 

Att. Els Van Keilegom 

Hoveniersstraat 16 

2840 Rumst 

Gsm: 0478/23 55 13 

els@jennesfriendsprojects.com 

Onze Focus:  

We leggen graag de focus op de individuele 

begeleiding van de gebruikers. Bij ons kunnen 

diverse therapieën tijdens de daguren geïnte-

greerd worden. 

Regelmatige overlegmomenten met alle partijen 

zorgen voor een snelle integratie van wijzigin-

gen en een constante opvolging binnen alle 

takken van de verzorging voor de individuele 

begeleiding. Dit geeft een verbetering van ons 

doel, nl. welbevinden van de gebruiker.   

Zo creëren we ook een rust voor de gebruiker 

en zijn netwerk omdat ze ontlast worden van 

deze activiteiten tijdens de avonduren.  

 

Praktisch:  

Bij ons kunnen gebruikers met of zonder PAB/

PVB bij ons terecht. Tarieven worden bepaald 

nav de ondersteuningsnood en de financiële 

mogelijkheden. Graag vragen we u dezelfde 

periode bij ons aan te sluiten met het budget als 

dat u reeds gedaan had zonder een budget. Dit 

is onze solidariteitsregel.  

Gebruikers kunnen ook met BOB 

(Basisondersteuningsbudget) of RTH punten bij 

ons terecht.  

Bent je een bezige bij en zou je graag aanslui-

ten bij onze werking? Wil je ons project mee 

ondersteunen? Spreken de activiteiten u aan en 

zou je graag als vrijwilliger meewerken? Super! 

Mail of bel ons!  

Kijk  snel op onze facebook pagina en like/deel 

ons.  

Houd onze tijdelijke financiële steunacties in het 

oog op onze facebook pagina. 

Ons rek nr : BE87 7360 2237 1294 

 

Mobilant vzw 

Plantin en Moretuslei 155, 2140 Antwerpen 

tel: 03/485 42 50 

info@mobilant.be— www.mobilant.be 

Jenne’s Friends Projects vzw is een partner van het   

platform Mobilant. 
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Rustige groep:  

Werkdagen kunnen afgewisseld worden met ont-

spanningsdagen.  

Binnen deze groep staan sport en spel evenals 

ontspanning en rust centraal.  

 

 

 

 

We koken eveneens voor de werkgroep zodat ze 

er terug tegen aankunnen in de namiddag.  

Creamomenten, fietsen, een wandeling maken 

staan ook op het menu.  

 

 

 

Therapieën kunnen deze groep doorkruisen om-

dat de focus op individuele begeleiding belangrijk 

is.  

Werkgroep: 

Onze jongeren, allemaal met speciale behoeften, 

kunnen moeilijk of niet in de gewone maatschap-

pij meedraaien. Toch hebben ook zij tal van   

mogelijkheden, en derhalve moeten ze ook kan-

sen krijgen. We bieden onderstaande arbeidsma-

tige activiteiten aan: 

 

Groendienst: We werken mee met een tuinier 

en voeren handmatige activiteiten uit zoals on-

kruid wieden, snoeisel verzamelen, moestuin 

onderhouden maar ook dieren eten geven en 

verzorgen hoort hierbij. 

We ruimen parkings van 

bedrijven op en doen er 

klusjes of administratieve 

taakjes. 

 

Fruit schillen doen we in de kleuterschool. Zo 

ondersteunen we de leer-

krachten. Daarna mogen we 

in een klasje meewerken. 

 

 

We wandelen met de bejaarden in de rolstoel 

op een zonnige dag. We maken een praatje en 

drinken een glaasje samen. Gezelschapsspelle-

tjes spelen met hen en samen een versnapering 

eten kunnen ook. Ook hier kunnen we onder-

steunend wer-

ken voor hun 

administratie 

afdeling en hun 

klusjesman. 

 

 

Dagtraject ter versterking van 
jongvolwassenen met een  
mentale beperking 

 
Jenne’s Friends Projects is ontstaan in 2015 en 

wil jongvolwassenen met een mentale problema-

tiek een zinvolle dagbesteding geven binnen deze 

maatschappij.  

Sinds augustus 2018 zijn we opgestart als dagbe-

steding. Vanaf september 2019 werken we samen 

met Mobilant als vergunde zorgaanbieder. Ze 

bieden een breed platform aan van verschillende 

zelfstandige initiatieven. Zo kunnen we een bre-

dere zorg aanbieden aan onze gebruikers. 

Samen engageren we ons om dit project verder te 

ontwikkelen. De mogelijkheden, interesses en 

talenten van de jongeren staan voor ons centraal. 

Ons dagtraject concentreert zich op het welbevin-

den van onze gebruikers.  

Door het werken in 2 verschillende groepen kun-

nen we een gevarieerd activiteiten programma 

aanbieden met leerkansen op het vlak van ar-

beidsattitudes en sociale vaardigheden. 
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