
CONTACT & INFO

Telefoonnummer PVT De Wijngaard
T 03 309 41 79

Campuscoördinator
Tom Meeus
T 03 320 06 40
tom.meeus@multiversum.broedersvanliefde.be

Zorginhoudelijk coördinator Bloesem en De Loft
Karolina Nelissen
T 03 320 06 41
karolina.nelissen@multiversum.broedersvanliefde.be

Psychiater
Dr. Luc Lancelot
luc.lancelot@multiversum.broedersvanliefde.be

Maatschappelijk werker
Karen Peeters
T 03 320 06 45
karen.peeters@multiversum.broedersvanliefde.be

PVT De WijngaardZORGGROEP MULTIVERSUM  
PVT DE WIJNGAARD
Sint-Pauluslaan 6A • 2390 Malle
info@multiversum.care • www.multiversum.care

WEGBESCHRIJVING 
Openbaar vervoer
BUS
• Vanuit Antwerpen/Turnhout bus 410
• halte Dennenlaan
• neem de Sint-Pauluslaan en volg de pijlen  

PVT De Wijngaard
Auto
• E34 afrit nr 20 Zoersel/Malle

ZORGGROEP MULTIVERSUM
PVT De Wijngaard
Sint-Paulusbaan 6A
2390 Westmalle
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VOOR WIE
PVT De Wijngaard biedt een thuis aan 26 bewoners 
gespreid over één wooneenheid met twee aparte 
leefgroepen. 

Bloesem is een open wooneenheid die een thuis biedt 
aan 20  bewoners met een verstandelijke beperking en 
een al dan niet bijkomende chronische psychiatrische 
problematiek. Onze bewoners hebben nood aan 
intensieve begeleiding, aansporing of ondersteuning 
op vlak van zelfzorg, ADL (Algemene Dagelijkse 
Lichaamsverzorging), dagstructuur en contactname. 
De bewoner wordt in zijn totaliteit (wonen, werken, 
leren, vrije tijd, welzijn en gezondheid, zorg voor 
zichzelf en anderen, relaties en veiligheid) benaderd. 
Deze ‘begeleiding-op-maat’ leidt tot een doelgericht 
begeleidingsplan dat kan zorgen voor een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven. 

De Loft is een open leefgroep binnen Bloesem 
en biedt een thuis aan 6 bewoners met een 
gestabiliseerde psychiatrische problematiek. Deze 
bewoners hebben een hogere graad van functioneren 
en hebben nood aan begeleiding en ondersteuning op 
het vlak van zelfzorg, activering, zingeving, mobiliteit 
en maatschappelijke (re-)integratie. De bewoner staat 
centraal met zijn verlangens, wensen en interesses, 
maar ook met zijn beperkingen. Door hier rekening 
mee te houden, streven we naar een optimale kwaliteit 
van leven met respect voor ieders persoonlijke 
herstelverhaal. De Loft hanteert actief het principe van 
‘Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen’ waardoor 
de bewoner een groter deel kan uitmaken van de 
maatschappij en uitgenodigd wordt om dynamisch 
aan de slag te gaan met het leren samenleven in groep 
met ieder zijn individuele verantwoordelijkheden. 

HERSTELVISIE
In PVT De Wijngaard willen we een stabiele en warme 
woonomgeving bieden waar veiligheid, geborgenheid 
en gezelligheid prioriteit zijn in een sfeer van 
respect, vertrouwen en aandacht voor het individu. 
Een plek waar bewoners, hun familie, vrienden en 
woonbegeleiding zich welkom voelen en thuis kunnen 
komen. 

Centraal in onze zorg staat de bewoner met zijn 
wensen, verlangens, groeimogelijkheden en interesses. 
We beogen een optimale kwaliteit van leven met 
respect voor ieders persoonlijk levensverhaal. We 
willen onze bewoners uitnodigen om deel te nemen 
aan het dagelijkse gebeuren aan de hand van een 
divers activiteitenaanbod. Dit zowel binnen onze 
eigen campus als in samenwerking met externe 
partners. We spreken niet meer over ‘behandeling’, 
maar wel over ‘begeleiding-op-maat’. Therapeutische 
behandelprogramma’s hebben plaats gemaakt voor 
een uitnodiging om elkaar te ontmoeten doorheen 
dagelijkse activiteiten en contacten. 

Verschillende disciplines zorgen samen voor een 
gevarieerd aanbod waarin oog is voor de bewoner 
als mens in zijn geheel: zijn psychische en lichamelijke 
gezondheid, zijn dagbesteding en zijn sociale 
omgeving.

NETWERK
PVT De Wijngaard maakt deel uit van het Netwerk 
SaRA voor de regio Antwerpen. Samen met PVT 
Den Heuvel, PVT Waesdonck, de Initiatieven Beschut 
Wonen De Link en De Vliering staan zij in voor het 
aanbod voor specifieke woonvormen waarin zorg 
kan worden aangeboden als het thuismilieu of het 
thuisvervangende milieu dat niet (meer) kan.

Voor meer informatie over deze woonvormen kan je 
terecht op www.multiversum.care.

OPNAMEVRAAG
PVT De Wijngaard is een campus in afbouw. 
Er worden geen nieuwe opnames gepland.

PVT De Wijngaard




