
UITNODIGING 

BUURTRECEPTIE

Beste buurtbewoner,
U bent van harte uitgenodigd op de receptie

van ADO Icarus vzw 
en bouwmaatschappij De Mandel. 

Graag leren we u kennen en vertellen we u 
wat meer over ons project rond ‘zelfstandig wonen’,  

dat wordt ondergebracht in de verbouwde kloostersite 
in de Prinsessestraat in Emelgem. 

Wanneer? Vrijdag 1 juli 2016 om 16u. 
Eerst krijgt u (samen met de pers) een voorstelling, 

daarna volgt er een receptie met een hapje en een drankje.

Waar? In het Dorpshuis, Emelgemseplein 1 in Emelgem

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij 
marleen.notebaert@ado-icarus.be 

of via tel. naar  0473/ 56 66 98.

Wij lichten alvast een tipje van 
de sluier over ons aanbod, 

zie de achterkant
van deze flyer!



i.s.m. 

Meer info bij Marleen 
Notebaert, 0473/ 56 66 98  

Check onze site
www.ado-icarus.be
Volg onze nieuwtjes via
     /adoicarus

Zelfstandig wonen met een beperking, het kán!

Meer nog, vanaf het voorjaar van 2017 kan het zelfs in uw buurt. 
Het voormalig klooster in de Prinsessestraat wordt op dit moment omgebouwd 
tot een groot woonproject. 

ADO Icarus, een vzw die zich inzet om mensen met beperking zelfstandig te laten wonen, zal twaalf 
aangepaste appartementen verhuren aan mensen met een ernstige lichamelijke beperking. 
De bewoners kunnen op elk moment ADL-assistenten oproepen (ADL staat voor Activiteiten van het 
Dagelijks Leven, zoals toiletbezoek, eten, jas aandoen, ...). 
Daarnaast zal ook bouwmaatschappij De Mandel tien aangepaste woningen verhuren, 
waarbij huurders die dat wensen gebruiken kunnen maken van de ADL-assistentie van ADO Icarus. 
Ook mensen met een NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) zijn welkom, hiervoor wordt er samen-
gewerkt met de vzw UNIE-K. Dienstencentrum De Leest zal maandelijks activiteiten organiseren in het 
nabijgelegen Dorpshuis, waar er dagelijks maaltijden worden aangeboden in het Dorpsrestaurant. 
Ook komen er in de directe omgeving nog vijf extra woningen voor zorgbehoevenden.

De komst van ADO Icarus in uw buurt kan ook voor u iets betekenen!
We zullen namelijk in uw buurt de volgende diensten aanbieden (niet enkel voor mensen met een 
beperking):
- Alarmassistentie ‘s nachts voor senioren
- Verpleegdienst 
- Poetshulp via dienstencheques
- Aangepast vervoer voor mensen met een beperking
- ...


