Interesse ?
Ook jij maakt deel uit van de inclusieve maatschappij !
Werk samen met Sint-Gerardus aan een
veranderende kijk op personen met beperkingen...
Laten we er SAMEN voor ZORGEN dat onze zorggebruikers zoveel mogelijk ZELF KUNNEN…
Steun onze projecten of word vrijwilliger!
Meer info op www.sintgerardus.be
of volg ons op Facebook!

Contacteer:
Sint-Gerardus
Sint-Gerardusdreef 1
3590 Diepenbeek
Anouk Martens (Communicatie & Externe relaties)
011 350 138 0471 19 46 05
anouk.martens@sintgerardus.be
Algemeen nr.: 011 350 100
post@sintgerardus.be

Waar geloven wij in ?
Limburg kent Sint-Gerardus in Diepenbeek
als een dynamische en warme organisatie.
De kinderen, jongeren en volwassenen
met een motorische beperking staan bij
ons centraal en kunnen zichzelf zijn. Dagelijks verleggen we grenzen in onze zorgverlening waardoor ze zich ‘wel’ voelen in
wie ze ‘zijn’.
Jongeren die Sint-Gerardus verlaten,
(h)erkennen hun beperkingen en zijn klaar
om als volwaardige burgers, bewust van
zichzelf, te participeren aan
de maatschappij.
En daar streven we ook naar:
mensen met een motorische
beperking inclusief laten
deelnemen aan het sociale en
professionele leven !

Sint-Gerardus in cijfers & letters

Opgericht in 1957 door enkele ouders als een zorg- en
onderwijsinstelling voor kinderen met spastische
handicaps.
Sint-Gerardus begeleidt personen met een motorische
beperking in elk van de 44 Limburgse gemeenten en in
een aantal randgemeenten met de aangrenzende provincies
Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Verbouwd in 2007 met als resultaat een moderne infrastructuur aangepast aan de noden van zij die begeleid worden.
Dagelijks rijden 20 bussen door de provincie Limburg die de
kinderen, jongeren en volwassenen ophalen. Jaarlijks wordt
hiervoor door alle bussen samen 600 000 km gereden.
Er zijn 42 bewoners op de zorgcampus voor volwassenen,
30 kinderen en jongeren in het verblijf voor minderjarigen.
500 personen worden dagelijks begeleid, waaronder 440
kinderen en jongeren binnen en buiten Sint-Gerardus (GON),
60 volwassenen waarvan 42 residentieel.
350 medewerkers, waaronder 120 leerkrachten en 230
personeelsleden van het dienstencentrum.
100 vrijwilligers ondersteunen het personeel in de
dagelijkse werking of zijn lid van één van de bestuursniveaus
van Sint-Gerardus.

