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Volg ons op facebook
facebook.com/deloviepoperinge

Info en contact

Voor informatie of vragen kun je terecht bij het 
onthaal van de sociale dienst:

E onthaal.socialedienst@delovie.be
T 057 33 49 65

Samenwerking

Mobius maakt deel uit van de dienstverlening van 
De Lovie. Naast mobiele ondersteuning bieden wij 
ook dagondersteuning en overnachting aan jongeren 
en volwassenen. Een combinatie van bovenstaande 
ondersteuningsvormen is mogelijk, zorg op maat is 
een belangrijk uitgangspunt.

Wij werken nauw samen met andere ondersteunende 
diensten, vrijwilligers, mantelzorgers … 

Wil je graag zorgeloos op vakantie gaan? 
De Lovie is lid van Vakantiewijzer! Wij geven advies 
en ondersteuning voor individuele of groepsvakanties 
in binnen- en buitenland voor personen met een 
beperking en hun familie (of netwerk).
Meer info op www.vakantiewijzer.org.

Mobius
mobiele begeleiding voor 
personen met een beperking



Voor wie?

Mobius richt zich naar kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking voor 
ondersteuningsvragen binnen de eigen woon-, 
school-, werk- of leefomgeving. 

Ben je meerderjarig?
Om een beroep te doen op ondersteuning moet je 
ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) en over een 
persoonsvolgend budget beschikken.

Ben je minderjarig?
Om een beroep te doen op ondersteuning moet je 
ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) en over de juiste 
beslissing van de Intersectorale Toegangspoort 
beschikken.

Wij helpen je graag wegwijs doorheen de 
administratie van het VAPH en de Intersectorale 
Toegangspoort, zie verder ‘Info en contact’.

De mobiele ondersteuning van Mobius is ook mogelijk 
via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Deze 
ondersteuning is beperkter in duur, frequentie en tijd 
en richt zich naast bovenstaande doelgroep ook tot 
personen met een vermoeden van handicap. 

De administratie voor RTH is eenvoudiger.
Wij helpen je graag verder, zie ‘Info en contact’.

Mobius is actief in de hele Westhoek.

Welke ondersteuning?

In overleg met de persoon met een beperking en 
zijn netwerk zoeken wij samen naar een gepaste 
ondersteuning op maat. 
Mobius biedt ondersteuning op het vlak van: 

- Wonen 
 Mobius helpt je bij het zoeken naar een woning, 
 de organisatie van je dagelijks leven, bijhouden van  
 administratie, verkennen van de buurt ...

- Stageplaats, werk
  Mobius kan je ondersteunen bij het zoeken naar  
 een stageplaats of job in het kader van begeleid  
 werk, bij een maatwerkbedrijf of op de reguliere  
 arbeidsmarkt.
 Ook als je al een job hebt, kan Mobius je   
 begeleiden op de werkvloer of in de relatie met 
 de werkgever.

- Vrije tijd 
 Ben je op zoek naar ontspannende    
 vrijetijdsbesteding, een hobby of iets of iemand  
	 waarmee	je	een	fijne	tijd	kan	beleven?	Mobius		
 kan je hierbij begeleiden en aanwezig zijn bij het  
 leggen van de eerste contacten.

- Bemiddeling bij andere diensten of personen 
 Je weg vinden bij vele diensten, opkomen voor  
 jezelf en dat kunnen verwoorden aan anderen is  
 niet altijd eenvoudig. Mobius kan je helpen je weg  
 hierin te vinden en je wensen te verwoorden naar  
 anderen.

“Met de hulp van Mobius kon ik mijn droom 
waarmaken. Op maandag ben ik 
co-begeleider in De Torteltuin.“ 

(Angelique, 25 jaar)


