KWALITEITSVOL EN
ZELFSTANDIG LEVEN

Waarom De Max?
Omdat we een thuis willen creëren waar
je zoon of dochter graag wil leven, waar
vriendschap, liefde en rust aanwezig zijn.
Waar onze kinderen samen met anderen
een kwaliteitsvol leven kunnen leiden in
een vertrouwde omgeving.
Waar je kind volgens zijn ritme en
gewoontes kan leven en waar jij samen
met je zoon of dochter beslist hoe
alles verloopt met ondersteuning van
professionele begeleiding.

Wat is De Max?
De Max is een ouderproject in opstart
voor jongvolwassenen met een beperking.

Waar?
Het prachtige Pajottenland “ het Toscane
van het Noorden”, de plek die ons het
meest bekoort.

GELOVEN IN JE EIGEN KUNNEN
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SOLIDAIR ZIJN MET ELKAAR
VERBONDENHEID EN
SOLIDARITEIT
ERBIJ HOREN
LAAGDREMPELIG EN
DUURZAAM
DYNAMISCH EN CREATIEF
STREVEN NAAR EEN DOEL
Benieuwd wat er achter deze
principes schuilt?
Neem dan zeker eens
een kijkje op onze website!

Contact
Indien je meer informatie wenst kan je
steeds een kijkje nemen op onze website.
We zijn ook steeds bereid om jouw vragen
telefonisch of via mail te beantwoorden.
Hopelijk tot snel!
0494 40 84 69

Wij, Annie de mama van Loran, Laura
(zus), Michel (pluspapa) Tine en Jens
(begeleiders)
willen deze droom delen en realiseren ...

info@demaxvzw.be

Wij hebben jou nodig!

www.demaxvzw.be

Zijn jullie ouders van of een gezin? Zijn
jullie op zoek naar een warme plek voor
je kind, broer of zus? Wil je je inzetten als
vrijwilliger om je talenten te benutten en
je engagementszin te kunnen uiten? Heb je
interesse om je schouders onder dit project
te zetten?
Kan je je vinden in onze droom en onze
pijlers? Neem dan zeker contact met ons
op! Laten we elkaar ontmoeten.

...en samen bouwen aan een mooie
toekomst voor onze jongvolwassen
kinderen, de toekomstige bewoners van

De Max

Steun ons
Wil je ons project steunen?
Wil je graag persoonlijk betrokken worden en
tegelijk ons project financieel steunen?
Dan is meter of peter worden van De Max VZW
zeker iets voor jou!
Als vrijwilliger ons project steunen?
Ook dat kan!
Neem een kijkje op de website voor meer
informatie.

Heb je een zoon of dochter met
een beperking?
Ben je op zoek naar een nieuwe
thuis voor jouw zoon of dochter?
Wil je ouder blijven van je kind?
Zoek je een alternatief?

De Max
kan voor je zoon of dochter een
nieuwe thuis worden!

