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Welkom bij De Witte Mol 

De Witte Mol is onderdeel van:

Wil jij graag wat meer informatie over 
onze werking? 
Neem dan vrijblijvend contact op met:

Carine Lijen 
Expert Zorg en Pr

014 34 63 67

carine.lijen@mol.stijn.be

dewittemol.be

facebook.com/dewittemol



Welkom bij De Witte Mol
De naam De Witte Mol verwijst uiteraard naar de 
gemeentenaam en naar het typische witte zand, 
maar vooral ook naar een gezegde in de streek: 
“Ik zal je een witte mol cadeau doen”, wat bete-
kent: ik zal eens iets bijzonders voor je doen.

De Witte Mol... waar bijzonder ge-
woon is!
De Witte Mol ondersteunt mensen met een 
beperking die een intensieve vorm van opvang 
en begeleiding nodig hebben. Wij ondersteunen 
zowel meerderjarige als minderjarige personen 
met een verstandelijke beperking of een Niet- 
aangeboren hersenletsel.

Zorggebruikers met een aangeboren ernstige en/
of diepe verstandelijke beperking hebben vaak 
nog bijkomende  problemen zoals blindheid, 
doofheid, epilepsie, motorische beperkingen, 
incontinentie, moeilijk verstaanbaar gedrag,…

Zorggebruikers met een Niet-aangeboren her-
senletsel hebben een normaal leven gekend, 
maar hebben een hersenletsel als gevolg van 
een ongeval, een ziekte of een andere oorzaak.

Zelfstandig wonen is voor hen niet meer moge-
lijk omdat er een grote ondersteuningsnood is.

In de Witte Mol kan je terecht voor dag- en woon-
ondersteuning of een combinatie van beide. Je 
kan permanent bij ons in dag- en woononder-
steuning komen, maar dit kan ook occasioneel, 
kort- of langdurig, wanneer de nood hoog is of 
wanneer familie geen andere opvangmogelijk-
heid heeft. Occasionele opvang wordt ingepland 
in functie van de vraag van de cliënt en de moge-
lijkheden van onze teams.

De zorggebruiker kan in een sfeer van veiligheid 
en geborgenheid rekenen op liefdevolle verzor-
ging, lekkere maaltijden, activiteiten op maat en 
een goede nachtrust. Dit creëert dagelijks een 
heerlijk thuisgevoel.

In De Witte Mol vertrekken we steeds vanuit de 
mogelijkheden van de zorggebruikers. Vanuit 
deze mogelijkheden en talenten die elke zorg-
gebruiker heeft, zoeken we naar doelen om na te 
streven. Indien mogelijk leiden deze doelen naar 
groei en ontwikkeling. Op andere momenten zal 
dit leiden naar stabilisatie. We hebben hierbij 
ook oog voor de kleine dingen.

Ondersteuning en begeleiding
Voor al deze zorgen en ondersteuning kunnen 
onze zorggebruikers rekenen op zo’n 120-tal 
personeelsleden. 365 dagen per jaar, 24 uur  per 
dag. De meesten van hen zijn opvoeders-bege-
leiders. Zij doen dit samen met specialisten zoals 
logopedisten, netwerkondersteuners, medisch 
ondersteuners, psych-pedagogisch ondersteu-
ners, onderhoud, technisch team, nachtdienst en 
zovele anderen. Elke dag zetten zij hun deskun-
digheid in om het welzijn van de zorggebruikers 
te bevorderen. Hiervoor bezitten onze perso-
neelsleden de nodige expertise, engagement en 
passie. Ze staan op een onvoorwaardelijke wijze 
in relatie tot de zorggebuiker.


