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Stad Gent neemt mobiele mantelzorgwoning in
gebruik

Als eerste openbaar bestuur in Vlaanderen neemt de Stad Gent op de site van

woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik.

Geïnteresseerden kunnen er een kijkje komen nemen en krijgen meer uitleg.

Vanaf september kunnen geïnteresseerden ook één of twee nachten in de

kijkwoning logeren.
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Een mobiele mantelzorgwoning is een tijdelijke, losstaande en mobiele wooneenheid, die

makkelijk in een tuin geïnstalleerd kan worden. Zorgbehoevenden kunnen zo vlak bij hun

mantelzorger wonen of omgekeerd. De woning is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn

zeer veel voordelen: de mantelzorger en de zorgbehoevende wonen bij elkaar, maar behouden

elk hun privacy. De mobiele mantelzorgwoning is kant-en-klaar en kan op één dag worden

geïnstalleerd. Er zijn geen verbouwingen nodig.

Een mobiele mantelzorgwoning is ongeveer 50 vierkante meter groot en omvat een inkomhal,

een leefruimte met keuken, een slaapkamer, een badkamer, een berging en een terras. De

woning is volledig ingericht. Grote ramen zorgen voor veel lichtinval en een ruimtelijk gevoel.

De houten vloer, muren, kasten en plafonds creëren een warme en huiselijke sfeer.

'Geïnteresseerden in de mobiele mantelzorgwoning kunnen een kijkje komen
nemen. Onze medewerkers geven graag meer uitleg over de mogelijke
aanbieders en de verschillende huur- en koopformules. Zij bekijken ook samen
met u de stedenbouwkundige regelgeving voor uw situatie. Na evaluatie van
dit proefproject met 3 jaar looptijd beslissen we of de Stad Gent zelf één of
meerdere woningen zal verhuren of verkopen.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Seniorenbeleid, Gezondheid en Zorg

Ondersteuning van mantelzorgers

De mobiele mantelzorgwoning past ook in een nieuw, geïntegreerd mantelzorgbeleid van de

Stad Gent en lokale partners uit de thuiszorg, de residentiële zorg, de gezondheidszorg,

mantelzorgverenigingen en het vrijwilligerscircuit, waarvan de kick-off op dinsdag 29 januari

2019 wordt gegeven.

Naar schatting 40.000 Gentenaars nemen een taak als mantelzorger op zich, goed voor 16% van

de inwoners. Hun aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Mantelzorgers hebben vaak

een erg zware taak: administratieve beslommeringen, emotionele belasting, weinig vrije tijd,

... Het is daarom essentieel om in te zetten op een goede en structurele ondersteuning van

mantelzorgers.

Bezoek de kijkwoning

Geïnteresseerden kunnen langskomen en de kijkwoning bezoeken op de site van

woonzorgcentrum De Liberteyt, Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem, links aan de ingang.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Een bezoek zonder afspraak is mogelijk op maandag van 9 uur tot 12 uur en dinsdag van 14 uur

tot 16 uur - behalve tijdens de schoolvakanties.

Een afspraak maken kan op het nummer 09 266 93 05 of via een mail naar

zelfstandigwonen@ocmw.gent.

Perspreview

De pers is van harte welkom om de mobiele mantelzorgwoning te bezoeken op vrijdag 25

januari 2019 om 16 uur en op maandag 28 januari 2019 om 14 uur aan woonzorgcentrum De

Liberteyt, Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem.

Programma

Toelichting over het mantelzorgbeleid door schepen Rudy Coddens

Rondleiding mobiele mantelzorgwoning

Vraag en antwoord bij een drankje

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, schepen Astrid De Bruycker, schepen

Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail schepen.coddens@stad.gent
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