Gelukkige begelEiders,
gelukkige bewoners

Onze deur staat
voor je open!

Met een team van bevlogen begeleiders
zorgen we voor begeleiding die vertrekt
vanuit de specifieke behoeften van elke
persoon. In onze werking stimuleren we
onze jongvolwassenen om autonoom te
handelen. Zo begeleiden wij hen elke dag
in hun verdere ontwikkeling.

Klavertje7 is volop in aanbouw en opent eind
2021 officieel zijn deuren.
De bouwvorderingen kan je volgen op
www.klavertje7.be/bouwblaadjes.

Wel, in Rumst vind je KLAVERTJE7!

Ben je een professionele begeleider en zou
je willen deel uitmaken van ons fantastisch
team? Of wil je graag als vrijwilliger onze
werking ondersteunen?

Een warm nest waar
jongvolwassenen met een
mentale beperking en/of
autisme gelukkig en
‘bijzonder goed’ thuis zijn.

Klavertje7 kan extra handen goed gebruiken!

Contact

Ontdek er alles over op www.klavertje7.be
of via deze QR-code

Ken je hét
geluksklavertje?
Iedereen zoekt er
al wel eens naar …

Klavertje7
Els Van Keilegom
Hoveniersstraat 16
2840 Rumst
0478 23 55 13
els@klavertje7.be.

Klavertje7 is een warm initiatief
van Jenne’s Friends Projects vzw

Over Klavertje7

een gezellig huis met
een dubbele werking.

een warme plek voor
bijzondere mensen

Ook bijzondere jongvolwassenen met
specifieke behoeften verdienen een
fantastische plek om gelukkig, samen te
leven. Een huis waar vrienden en familie
altijd welkom zijn.

Een warm nest waar jongvolwassenen kunnen
wonen, ook tijdens de vakanties.
Een zinvolle dagwerking die ook open staat
voor jongvolwassenen die niet in het huis
wonen.

Klavertje7 heeft nog enkele plaatsen vrij.

Voor onze zoon, Jenne, hadden wij ook zo’n
plek in gedachten. Na een helse zoektocht
besloten we de gelukswens voor Jenne en zijn
vrienden zelf waar te maken.

Wij geloven dat onze bewoners gelukkig worden van én door onze kernwaarden:
• We vertrekken vanuit de autonomie van 		
onze bewoners.
• We zijn een inclusief huis, verbonden met 		
de lokale gemeenschap.
• We zijn een open huis waar iedereen op 		
bezoek mag komen.

In 2018 startten we met de dagwerking
Jenne’s Friends Projects. Vandaag bouwen
we verder aan onze droom met Klavertje7.

Ontdek alle faciliteiten van ons huis en onze
dagwerking op www.klavertje7.be

Ken jij zo’n bijzonder iemand die een warme
thuis zoekt voor lange of kortere termijn?
Of die op zoek is naar zinvolle dagwerking?
Maak die persoon gelukkig: tip hem of haar
over Klavertje7.

