Persbericht

De vzw Sterrenbeelden opent twee nieuwe opvangcentra voor
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Etterbeek

Brussel, 22 april 2013 – Twee nieuwe opvangcentra voor jongvolwassenen met een verstandelijke
handicap hebben hun deuren geopend in Etterbeek.
De vzw Sterrenbeelden zet zich al meer dan 10 jaar in om opvangcentra te bouwen voor
jongvolwassenen met een mentale handicap. Dankzij de steun van de Brusselse ministers
Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels enerzijds en van de GGC (Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie) anderzijds begint hun project eindelijk vorm te krijgen. De
inspanningen die de vzw op dat gebied levert, zijn eveneens belangrijk, gezien het nijpende
tekort aan opvangplaatsen en dit vooral in Brussel.
De vzw Sterrenbeelden werd in 2001 opgericht door een groep ouders die zich zorgen
maakten om de toekomst van hun mentaal gehandicapt kind. De vereniging werd in het
leven geroepen met de bedoeling om initiatieven op poten te zetten om opvang te voorzien en diensten
en activiteiten te ontwikkelen voor mensen met een mentale handicap. Met de opening van een
opvangtehuis in Watermaal-Bosvoorde werd een eerste project tot een goed einde gebracht. Sinds 2008
wonen in dit huis tien jongvolwassenen met een matige tot zware verstandelijke handicap.
Maar om tegemoet te komen aan de meest dringende behoeften, zou men eigenlijk nog honderden
bijkomende plaatsen in opvangtehuizen en dagcentra moeten creëren in het Brussels Gewest alleen.
Voor heel wat gezinnen is er vandaag geen oplossing, terwijl ze vaak met complexe en zelfs schrijnende
problemen te kampen hebben. De wachttijden, die kunnen oplopen tot meerdere jaren, brengen voor
ouders en kinderen veel onzekerheid en ongerustheid met zich mee.
Vier jaar geleden lanceerde de vzw Sterrenbeelden een tweede project waarmee het twee nieuwe
opvangcentra wou oprichten in Etterbeek. Het dagcentrum Artemia werd niet zo lang geleden geopend.
En onlangs zette ook het wooncentrum Orfea zijn deuren open voor zijn nieuwe bewoners. Elk centrum
heeft plaats voor 20 personen.
Claude Meyer, vice-voorzitter van de vereniging: “De 40 nieuwe plaatsen voor volwassenen met een
zware handicap in Etterbeek zijn een grote stap voorwaarts. Niet alleen helpen de nieuwe centra bijna 20
% van de Brusselaars die op de wachtlijst staan uit de nood, maar de directie en de opvoeders maken er
een erezaak van om de begeleiding van de bewoners aan te passen aan hun graad van zelfstandigheid.
Omdat we willen dat onze opvangcentra een familiale sfeer uitstralen, wordt het gebouw ingedeeld in
kleine woonruimtes.”

Zo bestaat het wooncentrum uit vier appartementen waar telkens vier tot zes bewoners kunnen
intrekken, om het menselijke aspect van een huis te garanderen. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer
(of een tweepersoonskamer, afhankelijk van de wens van de bewoner), terwijl de woonruimte, de
keuken en de twee badkamers gemeenschappelijk zijn om de bewoners te stimuleren om actief deel te
nemen aan het gemeenschappelijke leven. De kamers zijn niet alleen groot, maar ook kleurrijk. Ze zijn zo
ingericht dat elke bewoner er zich “thuis” voelt. Met elke volwassene wordt een individueel
levensproject uitgetekend om hen op een individuele manier te begeleiden. Zo voelen ze zich op hun
gemak en kunnen ze plezier maken en zich ongehinderd ontwikkelen. Daarnaast worden ook
buitenactiviteiten en integratie in het buurtleven gestimuleerd.
Valérie Thomas, Directrice van de centra Artemia en Orfea: “Het woon- en
dagcentrum werden ontworpen als echte leefplaatsen. De volwassenen
krijgen een begeleiding op maat, afhankelijk van wat ze nodig hebben en
van hoe zelfstandig ze kunnen functioneren. Die begeleiding krijgen ze van
professionele opvoeders die het gewoon zijn om te werken met mensen
met een handicap. Er is ook een project voor de ontwikkeling van jonge
volwassenen met een verstandelijke beperking, die het ouderlijke huis
verlaten maar niet zonder begeleiding kunnen leven, om hen een zo goed
mogelijk alternatief voor de familiale omgeving te bieden.”

De jongvolwassenen van het dagcentrum Artemia worden er verzorgd door professionals die hen
kunnen stimuleren om hun projecten te realiseren en hun
specifieke vaardigheden verder te ontwikkelen. Gespecialiseerde
opvoeders organiseren verschillende gerichte en
gepersonaliseerde activiteiten waarbij iedereen het beste van
zichzelf kan geven en zichzelf kan ontplooien, binnen de grenzen
van zijn eigen lichamelijke, verstandelijke en geestelijke
mogelijkheden. De verworven vaardigheden worden voortdurend
onderhouden en gestimuleerd om iedereen in staat te stellen een
rol – hoe beperkt ook – te spelen in de maatschappij.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij een publiek-private samenwerking met de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die in grote mate bijgedragen heeft in het dragen
van de kosten voor de bouw en inrichting van de centra en geholpen heeft met het verkrijgen van de
goedkeuring en van de personeels- en werkingssubsidies. Het vertrouwen en de steun van de Brusselse
ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels en de goede samenwerking met hun kabinet zijn
essentieel geweest voor het welslagen van dit project.

Tot slot waren er nog twee bepalende elementen om dit project tot een goed einde te brengen:
enerzijds de vrijgevigheid van een groep privésponsors (bedrijven en particulieren) en anderzijds de hulp
van een team van professionals. Bovendien heeft de vzw Sterrenbeelden, dankzij het toetreden van
nieuwe Nederlandstalige bestuurders, het project in beide taalgemeenschappen in de belangstelling
kunnen brengen.
Dankzij deze twee leefcentra kunnen tientallen gezinnen zich nu eindelijk een toekomst voor hun kind
voorstellen. Toch zijn er nog heel wat aanvragen waaraan we geen gehoor kunnen geven; zoveel
behoeften waarin we nog willen voorzien. Daarom zet Sterrenbeelden haar strijd voort. De vzw zal zich
nu concentreren op de concretisering van projecten die door andere verenigingen opgezet werden met
een specifiek lastenboek, in lijn met het charter van Sterrenbeelden.
Website: http://www.constellations-asbl.org/
Perscontacten:
ASBL Constellations – Vzw Sterrenbeelden
Claude Meyer
02 673 75 01
claudeL.meyer@gmail.com
Hill+Knowlton Strategies
Olivia Schwarz
02 737 95 73
Olivia.Schwarz@hkstrategies.com

Hill+Knowlton Strategies
Lucie Coppée
02 739 16 00
Stagepr2011@hkstrategies.com

Over Sterrenbeelden
De vzw “Constellations – Sterrenbeelden” werd in 2001 opgericht door een groep ouders die iets wilden doen aan het grote
opvangtekort voor volwassenen met een mentale handicap. Het doel van de vereniging bestaat erin initiatieven te creëren en
te ontwikkelen met de bedoeling om opvang, diensten en activiteiten voor mentaal gehandicapten te voorzien. Om die
doelstelling te bereiken, doet de vereniging het volgende:
studies uitvoeren om haar actiedomeinen te detailleren, uit te breiden en te consolideren;
initiatieven aanmoedigen aan, haar ervaring en kennis delen, partnerschappen aangaan met personen of
verenigingen met soortgelijke doeleinden in een omgeving van samenwerking, efficiëntie en coherentie;
aan fondsenwerving doen via de organisatie van evenementen en de zoektocht naar sponsors en weldoeners;
zich inzetten in samenwerking met andere verenigingen en instellingen om de verschillende overheden te
sensibiliseren teneinde budgetten te verkrijgen voor de financiering van de oprichting en werking van
opvangplaatsen;

-

al haar energie en middelen aanwenden om opvangplaatsen op te richten.

