
De Lovie 
Krombeekseweg 82 - 8970 Poperinge

Volg ons op facebook
facebook.com/deloviepoperinge

Info en contact

Voor informatie of vragen kun je terecht bij:

Heidi Vandesteene
E heidi.vandesteene@delovie.be
T 057 33 49 65

Koen D’hondt
E koen.dhondt@delovie.be
T 057 33 49 65

Samen  
groeien naar  

een mooie 
toekomst

Ondersteuning aan kinderen en jongeren  
met een (verstandelijke) handicap

Waar?

De Lovie ondersteunt personen met een handicap  
in de ruime Westhoek.

- De individuele begeleiding kan aan huis,  
 op school, in één van de locaties van De Lovie  
 of ergens anders (vb. sportclub) gebeuren.

- Dagopvang en verblijf voor jongeren gebeurt  
 in één van de locaties op het woonpark De Lovie  
 of in het centrum van Ieper.

De Pinker heeft vestigingsplaatsen op het  
woonpark De Lovie en in het centrum  
van Poperinge.

www.delovie.be



Voor wie?

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) biedt 
gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen 

en jongeren van 6 tot maximum 25 jaar met een 
verstandelijke handicap en eventueel bijkomende 
zorgvragen (vb. omwille van gedrags- en emotionele 
problemen, epilepsie, autisme,…).

Om een beroep te doen op het MFC 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 maken je graag wegwijs doorheen dit 
administratief traject, zie verder ‘Info en contact’.

De Lovie biedt ook Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
(RTH) aan kinderen en jongeren met (een vermoeden 
van) handicap. RTH is beperkter in duur, frequentie 
en tijd. 

Om gebruik te maken deze ondersteuning kun je 
rechtstreeks contact nemen met De Lovie, zie verder 
‘Info en contact’.

Welke ondersteuning?

In overleg met de persoon met een handicap en zijn 
netwerk gaan wij samen op zoek naar een goede 
ondersteuning op maat. 

Volgende ondersteuningsvormen zijn mogelijk binnen 
het Multifunctioneel Centrum of Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp:

- Individuele begeleiding  
 (vb. aanbieden opvoedingstips, ondersteuning  
 in de klas, vrijetijdsbegeleiding) gebeurt aan huis,  
 op school,  in één van de locaties van De Lovie,….

- Dagopvang kan schoolaanvullend of –vervangend  
 zijn. Schoolaanvullende dagopvang bestaat uit  
 een waaier van activiteiten buiten de schooluren  
 (voor en na de schooluren, woensdagnamiddag,  
 weekends, vakantie). Tijdens de schoolvervangende  
 dagopvang (dagbesteding) wordt er binnen de  
 schooluren een alternatief programma  
 aangeboden binnen de schooluren. 

- Verblijf betekent overnachten in een huiselijke  
 context met inbegrip van ondersteuning gedurende  
 de ochtend- en avonduren.

 Ook een combinatie van bovenstaande  
 ondersteuningsvormen is mogelijk.

Samenwerking

Naast ondersteuning via RTH of MFC kunnen 
jongeren ook school lopen in De Pinker, 
Buitengewoon Secundair onderwijs met 
3 vestigingsplaatsen in de regio Poperinge.

- Spalier: type 2, opleidingsvorm 1 
- Kwadrant: type 2, opleidingsvorm 2
- 3Weg: type 3, opleidingsvorm 1 en 2

Meer info op www.depinker.be.

De Lovie werkt nauw samen met andere 
ondersteunende diensten. 
Wij denken ook mee over de toekomst en 
bieden heel wat mogelijkheden op het vlak 
van ondersteuning aan volwassenen met een 
verstandelijke handicap.


