
Bereikbaarheid:
• Telefoon: van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur  

en van 13 uur tot 16 uur op het nummer  
0479 79 06 78 

• Mail: egmontdender@tesaam.be 

• Website: www.tesaam.be

Wij werken nauw samen met TeSaam Vlaamse Ardennen.
• Telefoon: 0473 80 35 89 
• Mail: vlaamseardennen@tesaam.be
 
VU: TeSaam, Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm CENTRAAL AANMELDINGSPUNT 

EGMONT - DENDER

CENTRAAL AANMELDINGSPUNT  
EGMONT - DENDER

Wie is TeSaam?Wat doet TeSaam  
Egmont - Dender?

TeSaam is een gemeenschappelijk aanmeldingspunt 
voor meerderjarige personen met een (vermoeden van)  
beperking in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het omvat TeSaam 
Vlaamse Ardennen en TeSaam Egmont - Dender. 
Alle leden zijn vergund door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH).

TeSaam Egmont - Dender is een samenwerking  
tussen volgende zorgaanbieders uit de regio Egmont-Dender 
(Zottegem, Ninove, Aalst, Geraardsbergen, Lede, Erpe-Mere, 
Haaltert, Brakel, Wetteren, Oosterzele, Denderleeuw,  
Herzele, Lierde en Sint-Lievens-Houtem):

TeSaam: www.tesaam.be
De Dorpel: www.dedorpel.be
De Hoop: www.dehoopzottegem.be
Levensvreugde Verblijven: www.levensvreugde-verblijven.be
OZC Sint-Vincentius: www.ozc-sintvincentius.be
Schoonderhage: www.schoonderhage.be
Wonozo: www.wonozo.be

TeSaam Egmont - Dender is een centraal aanmeldings- 
punt voor meerderjarige personen met een (vermoeden van)  
beperking. Door samen te werken zorgen we er voor dat  
iedereen in onze regio gemakkelijk de weg vindt naar  
kwaliteitsvolle ondersteuning op maat.

Je kan ons contacteren via één centraal telefoon- 
nummer of één emailadres.

Bij contact met het centraal aanmeldingspunt noteren 
we je vraag en bekijken we welke diensten een passend  
antwoord kunnen geven. We werken steeds zo goed  
mogelijk samen met jou, je netwerk en eventueel  
andere (reguliere) diensten (vb. gezinshulp, OCMW,  
poetshulp, aangepast vervoer, centrum algemeen 
welzijnswerk, centra geestelijke gezondheidszorg, …) 
om je de meest gepaste ondersteuning te bieden.  
 
Uiteraard kies je zelf welke ondersteuning je wenst. 

Contactgegevens



Welke ondersteuning  
bieden de leden van  
TeSaam?

Opvoeding van de  
kinderen

• Je kan bij ons terecht met  
vragen op verschillende levens-
domeinen: gezondheid, familie 
en relaties, administratie en  
financiën, wonen, werken, 
dagbesteding, ontspanning, 
emotionele steun, onders-
teuning van het netwerk, …   

• Er wordt steeds gezocht naar 
een antwoord op maat. 

• De ondersteuning kan aan 
huis, op bureau of residentieel  
geboden worden, in groep 
of individueel, vaak of 
minder frequent, voor 
korte duur of voor een  
langere periode, …

• Je bent zwanger en merkt dat 
je onzeker bent. Je wilt hier 
ondersteuning bij.

• De combinatie werk en de zorg 
voor je kinderen loopt niet  
altijd gemakkelijk.

• We kunnen je tips geven  
bij dagdagelijkse opvoedings-
situaties.

• …

Werken en dagbesteding
• Je wilt graag werken 

maar weet niet hoe je 
aan deze zoektocht moet  
beginnen.

• Je hebt een job maar je hebt 
soms een probleem met je  
collega of je baas. Steun 
bij het oplossen van deze  
problemen zou welkom zijn. 

• Je kan niet meer  
werken maar je zoekt een 
fijne dagbesteding overdag.  
Je kan zelf kiezen hoe vaak je 
komt.

• Je wilt graag als  
vrijwilliger aan de slag en je 
wilt dat iemand je helpt in 
de zoektocht naar een goede 
werkplek.

• …

Wonen
• Je wilt graag een nieuwe ‘thuis’ 

vinden voor je kind, je partner  
of familielid. Een ‘thuis’ waar  
professionele ondersteuners 
de zorg voor je familielid  
respectvol opnemen. 

• Je woont alleen maar dit 
loopt niet altijd gemakkelijk.  
Je wilt graag ondersteuning op  
praktisch vlak, bij het  
vervullen van je administratie, 
het omgaan met je budget …

• Je woont zelfstandig en wilt 
graag je verhaal even kwijt, 
nieuwe vrienden maken,  
andere mensen leren kennen 
…

• Je moet soms naar de  
dokter en je wilt graag  
iemand die je daarbij steunt.

• …

Vrije tijd

Ondersteuning van het  
netwerk

• Je partner, je zoon of doch-
ter, je broer of zus  woont bij 
jou of in de buurt. Jij neemt 
een deel van de zorg op jou.  
Je wilt hier extra  
ondersteuning bij.

• Je hebt weinig netwerk en je zou 
graag ondersteuning willen van 
een vrijwilliger, steunfiguur …  
 

Wij kunnen samen met jou op 
zoek gaan naar iemand die bij 
jou past en bij jou in de buurt 
woont.

• ... 

• Je wilt graag sporten en zoekt 
een sportclub op maat.

• Je zoekt een vrijwilliger die met 
jou af en toe eens op stap gaat.  
 

• Je wilt graag nieuwe mensen 
leren kennen door samen op 
vakantie te gaan. 

• …


