


i live in my own little 
world. But its ok,  
they know me here.” 

“



De Lovie begeleidt ruim 500 personen in meer dan 
20 vestigingsplaatsen verspreid over de Westhoek 
(Poperinge, Ieper, Diksmuide, Lo, Wervik,...).  
De hoofdzetel is gelegen op het gelijknamige 
kasteeldomein in Poperinge. Dit prachtige park van  
65 ha biedt rust, ruimte en veiligheid aan haar bewoners.

Met professionelen en vrijwilligers streeft De Lovie 
er dagelijks naar het leven van personen met een 
verstandelijke handicap zo boeiend en vervullend 
mogelijk te maken. De Lovie beschikt over een eigen 
medische en palliatieve unit en biedt extra ondersteuning 
aan mensen met gedragsproblemen of autisme.

Meer info op www.delovie.be.

De Lovie biedt personen met een 
verstandelijke handicap zorg op maat en 
kwaliteit van leven en bouwt aan sociale 
netwerken en een toegankelijke samenleving.

De Lovie neemt tal van initiatieven die  
de verwevenheid met en integratie in  
de maatschappij bevorderen en reikt 
daarvoor de hand naar oa. kunst, 
gastronomie, erfgoed en toerisme.



great friends 
are hard to 
find, difficult 
to leave, and 
impossible  
to forget.”

“

vrienden van de lovie



ask not what  
your country  
can do for you...”

“

...ask what you  
can do for  
your country”

“

- John F. Kennedy -

Voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners kan  
De Lovie rekenen op subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. 
Om blijvend kwalitatieve zorg te kunnen verlenen  
is de subsidiëring helaas ontoereikend. 

Dit vooral door de constante infrastructuurwerken die dienen 
te gebeuren en de vele hulpmiddelen die er nodig zijn om  
het basiscomfort van onze bewoners te garanderen.

Vrienden van De Lovie zijn ondernemers in hart en 
nieren. Ondernemers die begrijpen dat het niet enkel 
de taak is van de overheid om zaken te realiseren.

Vrienden van De Lovie zijn mensen die het heft  
in eigen handen nemen. Ondernemen dus, mét het 
hart op de juiste plaats.

De Vrienden van De Lovie zijn bereid om op langere 
termijn De Lovie structureel te steunen door middel 
van een jaarlijkse gift van €2500 op rekeningnummer 
BE51 4673 3521 0162 van De Lovie (met vermelding 
‘Vriend van De Lovie’). 

Vrienden van De Lovie is een initiatief van Michiel 
Bulcke, ondernemer en papa van Louis en Alexander, 
die beiden in De Lovie verblijven. Michiel weet als 
geen ander hoe belangrijk additionele fondsen voor 
De Lovie zijn.

Naast de vele 
infrastuctuur- 
werken hebben  
we voornamelijk  
nood aan:

• hooglaagbad 
• tillift 
• relaxzetels 
• minibus 
• materiaal gericht op  
 zintuiglijke stimulering 
• ...



De breedste 
glimlach  
die u ooit zag...

wat krijgt u terug?

Feest van Vrienden van De Lovie 
De Vrienden van De Lovie ontmoeten elkaar 
op het jaarlijks Feest van de Vrienden. 
Daarbij krijgen zij een exclusieve blik achter 
de schermen van de dagelijkse werking 
van De Lovie en worden de ondersteunde 
projecten toegelicht. 

De Lovie is gemachtigd door het ministerie van 
Financiën om fiscale attesten uit te reiken.

...En daarboven op:

De Lovie is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving  
en houdt zich aan een deontologische code en  
transparante rapportering.



Accent Businesspark t.a.v. Michiel Bulcke 
Kwadestraat 153 bus 2.2 - 8800 Roeselare 
T 051 26 26 50 - F 051 26 26 59

De Lovie t.a.v. Birgit Provoost 
Krombeekseweg 82 - 8970 Poperinge 
T 057 33 49 65 - E birgit.provoost@delovie.be 
www.delovie.be

vrienden van de lovie

www.vriendenvandelovie.be


