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CONTACT EN INFO

Voor aanmeldingen of informatie over De Vlonder of  
‘t Karwei in Boechout kan er contact opgenomen worden 
met de coördinator of je kan mailen naar:
activering.boechout@multiversum.broedersvanliefde.be
Om een afspraak te maken voor een rondleiding kan je 
bellen naar het algemeen nummer:
T 03 455 38 78

Voor aanmeldingen of informatie over De Klapper of  
’t Aktief in Mortsel kan er contact opgenomen worden 
met Tinne Weckx:
tinne.weckx@multiversum.broedersvanliefde.be

ZORGMANAGER
Ellen Berghmans
ellen.berghmans@multiversum.broedersvanliefde.be

COÖRDINATOREN

Boechout: ’t Karwei & De Vlonder
Jorinde Janssen 
jorinde.janssen@multiversum.broedersvanliefde.be
George Van Raemdoncklaan 5, 2530 Boechout
T 0490 64 85 44

Mortsel: ’t Aktief & De Klapper
Jan Wouters 
jan.wouters@multiversum.broedersvanliefde.be
Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel
T 0488 56 35 44

ZORGGROEP MULTIVERSUM
info@multiversum.care - www.multiversum.care

WEGBESCHRIJVING 
’t Karwei – De Vlonder
George Van Raemdoncklaan 5 • 2530 Boechout 
Openbaar vervoer
TREIN 
• Station Boechout: wandelafstand 5 min.
TRAM 
• Lijn 15: wandelafstand 15 min.
BUS 
• Lijn 51 en 243: Halte heuvelstraat: wandelafstand 3 min. 

’t Aktief – De Klapper
Antwerpsestraat 179 • 2640 Mortsel
Openbaar vervoer 
TRAM 
• Lijn 7 en 15
BUS 
• Lijn 90, 91 en 92
Auto
De Antwerpsestraat is de verbindingsweg tussen Berchem 
en Mortsel centrum
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DE VLONDER – DE KLAPPER - ‘T KARWEI – ‘T AKTIEF
Ben je op zoek naar activiteit, naar een plek om mensen 
te ontmoeten of naar werk op maat, maar kamp je met 
psychische kwetsbaarheden, dan is het Marcato misschien 
wel iets voor jou.

Marcato vind je in Boechout bij De Vlonder en ’t Karwei en 
in Mortsel bij De Klapper en’t Aktief.
Op deze locaties wordt er een brede waaier aan 
activiteiten aangeboden, gaande van ontmoetingsplek, 
activiteitencentrum, werkvloeren tot een polikliniek voor 
depotmedicatie. 

Bij elke activiteit is er een coach aanwezig die je stimuleert 
en ondersteunt waar nodig. Hierbij wordt rekening 
gehouden met je kwaliteiten, noden, tempo en ambitie 
om samen een boeiend pad te verkennen. Zo verschuift 
de aandacht van beperkingen, ziekte, symptomen en 
patiënt zijn, naar nieuwe kansen, talent, hoop, herstel en 
vooruitzicht.

Er wordt gewerkt volgens de principes van 
herstelondersteunende zorg en van het clubhuismodel 
(Clubhouse International). Als lid van Marcato heb je een 
grote invloed op ons aanbod en hoe alles georganiseerd 
wordt. 

ONTMOETING EN VRIJE TIJD 
Binnen Marcato bieden we op beide locaties een gezellig 
en laagdrempelig alcoholvrij café, waar je in alle rust sociale 
contacten legt en op zoek gaat naar een voor jou gepaste 
vrijetijdsinvulling. 

Boechout: De Vlonder
In Boechout is er boven het café het Vlonderlokaal waar de
leden samenkomen voor vrije tijd en ontmoeting, met een
afwisselende activiteitenkalender.

Mortsel: De Klapper
In Mortsel kan je terecht in De Klapper, een 
ontmoetingsruimte waar je steeds welkom bent om bij 
een drankje of een hapje een ‘klapke’ of ontspannende 
activiteiten te doen of gewoon wat onder de mensen te zijn.

PUENTE 2.0 
Krijg je als behandeling depotmedicatie, dan kan je op
beide locaties terecht bij Puente 2.0. Na aanmelding
krijg je een afspraak waarop je medicatie zal worden
toegediend. Haal je medicatie op voorhand af bij
de apotheek en neem deze mee naar je afspraak.
Bij sommige inspuitingen moet je nog enkele uren
aanwezig blijven voor observatie. Je kan dan gerust
aansluiten bij De Klapper of De Vlonder. Puente 2.0 is een
samenwerking met het Wit-Gele Kruis.

WERK 
Samen met jou zoeken we naar passend werk op één 
van onze werkvloeren of bij een organisatie waarmee 
we samenwerken. Het gaat hier om niet-betaalde arbeid, 
waarbij je wel je uitkering kan behouden. Je werkt volgens 
het statuut “arbeidsmatige activiteiten”, erkend door de 
Vlaamse overheid via departement Welzijn of Sociale 
Economie.

WERKVLOEREN 
We bieden werkplekken aan waar ambachtelijke arbeid 
geleverd wordt, ondersteund door een coach. Hier krijg je 
de nodige opleiding en ondersteuning om algemene en 
specifieke arbeidsvaardigheden aan te leren en te onder-
houden. Het aanbod op onze werkvloeren is vrij
divers, zodat het werk zoveel mogelijk aansluit bij je inte-
resses en vaardigheden.

Boechout: ‘t Karwei 
• Bakatelier: bakken van brood en gebak op ambach-

telijke wijze
• Kookatelier: bereiden van confituur, saus, soep,  

quiche, en meer, vaak op basis van groenten en fruit 
uit eigen tuin.

• Tuinatelier: onderhouden van de eigen tuin en het 
oogsten van groenten en fruit. We doen dit ook bij 
Slow Berry te Lier, bij Wijveld in Boechout en bij  
Bogaertsheide in Kessel.

• Logistiek: onthaal, openhouden van winkel en alco-
holvrij café, klaarmaken en afleveren bestellingen, 
administratie, facebook bijwerken …

Mortsel: ‘t Aktief 
• Fietsatelier: leren herstellen en onderhouden van 

fietsen
•  Papieratelier: inbinden en herstellen van boeken, 

cursussen en tijdschriften
•  Voedingsatelier: bereiden van soep en andere vege-

tarische gerechten. Ook ’t Aktief werkt op verplaat-
sing (onder meer Stadsakker en Bistro P (Posthof))

•  Vorming: samen aanbieden of voorbereiden van 
opleidingen, in nauwe samenwerking met de herstel- 
academie (SARA)
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