De Gempersteeg en de Kajuit maken deel uit van de
overkoepelende organisatie Covias.
Covias is een samenwerkingsverband binnen de
geestelijke gezondheidszorg, met als hoofddoelstelling personen met een psychische kwetsbaarheid te
begeleiden op verschillende levensdomeinen.
In dit samenwerkingsverband zijn 7 organisaties van
de geestelijke gezondheidszorg betrokken:
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…
…
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Vzw 4Veld
Vzw Beschut Wonen Brugge
Vzw Beschut Wonen Oostkust
Vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust
PC Sint-Amandus
PZ Onzelievevrouw
CGG Noord- West- Vlaanderen

Covias engageert zich om voor het volledige werkingsgebied Noord-West-Vlaanderen een aanbod te organiseren met betrekking tot 3 te onderscheiden pijlers:

AC De Gempersteeg
Een aanzet tot ….
Moerkerkse Steenweg 4
8310 Sint-Kruis
050 34 55 97
info.gempersteeg@covias.be
Bereikbaar
elke werkdag,
van 8u30 en 16u30

AC De Kajuit
Stap in je kracht!
Scharebrugstraat 123
8370 Blankenberge
0485 30 81 94
info.kajuit@covias.be
Bereikbaar
op dinsdag en donderdag,
van 9u tot 17u,
op maandag van 13u tot
17u

Andere Activiteitencentra :
AC De Passant (Oostende)
AC ‘t Ander (Veurne)
Ontmoetingscentra :
OC De Klaver (Beernem)
Samenwerkingsverbanden Covias
De ONT-moeting (Brugge)
‘t Centrum (Torhout)

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid,

op zoek naar
activiteiten en ontmoeting

www.covias.be

OPDRACHT

MAATKRACHT

Het activiteitenaanbod van de Kajuit en
de Gempersteeg steunen op vier pijlers:
… ontmoeting
… vrije tijd
… vorming
… arbeid

De Gempersteeg en de Kajuit werken nauw samen
met Maatkracht, een andere deelwerking van
Covias.
Het team Maatkracht biedt ondersteuning in het
vinden en continueren van een geschikte
arbeidsmatige activiteit, op maat van de
deelnemer. Een herstelondersteunende visie en
(maatschappelijke) participatie zijn
sleutelelementen.

Deze activiteiten worden ter plaatse aangeboden
én we maken gebruik van het lokale initiatieven.
Het aanbod is laagdrempelig, op maat en
betaalbaar.
Deelnemers nemen een actieve rol op in de
werking.
We zetten in op herstelondersteundende zorg,
met als doel het opnemen van maatschappelijke en
sociale rollen in de samenleving.
Krachten, talenten en wensen van de deelnemer
staan centraal en zijn het vertrekpunt voor
activering op maat.
“Ik denk snel dat iets te moeilijk of niet haalbaar is
voor mij. Mijn begeleidster probeert mij telkens stil
te laten staan bij waar ik wél goed in ben, welke
stappen ik al zette en hoe ik daar in
slaagde.”(Freddy)

“Het werkatelier geeft mij het gevoel
dat ik mijn steentje kan bijdragen
aan de maatschappij.” (Margriet)
“Na twee jaar te werken in het werkatelier, had ik weer
voldoende vertrouwen in mezelf om een volgende stap
te kunnen zetten. Ik vond mijn plaatsje in
arbeidszorg.” (Wim)
“Dankzij het centrum vond ik
de weg naar betaalbare
cinematickets voor mij en mijn
dochter.” (Katoo)

“Ik kijk ieder jaar enorm uit
naar de daguitstap met het
centrum!” (José)
“In het centrum voel ik mij
welkom.
Ik kan zijn wie ik ben. En dat is zo
belangrijk.” (Stephanie)
“De computervrijwilliger leerde mij
mailtjes lezen en versturen. De
lessen zijn haalbaar qua tempo en
inhoud. Nu kan ik contact houden
met een vriend die ver

De werkingen worden ondersteund door
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

i
Contact opnemen kan telefonisch of per e-mail.

woont.” (Joran)
“Door met de groep een workshop te volgen in het
lokale vormingscentrum, leerde ik hun aanbod kennen.
Ik wil me daar binnenkort graag inschrijven voor

Concreet kan toeleiding richting:
… arbeidsmatige activiteiten (AMA);
… vrijwilligerswerk;
… zorgboerderij;
… doorstroomtrajecten arbeidszorg;
… meerbanenplan.

i
Maatkracht is elke werkdag bereikbaar tussen
8u30 en 16u30 op het nummer 050 96 00 25 of
per mail maatkracht@covias.be
“Sinds enkele maanden werk ik als vrijwilliger in de
beenhouwerij in de straat. Bij de aanvraag en de
opstart kreeg ik steun van mijn begleider.
Hij volgt mij nog op maar nu vanop afstand.
Kunnen werken, geeft mij zoveel voldoening!”
(Mathias)

