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Welkom bij De Witte Mol en wel-
kom in het project “ De Anjers” te 
Balen.
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.

In samenwerking met Astor VZW hebben wij het 
project “ De Anjers” opgestart. Het woonproject 
is ingebed in een bestaande zorgcontext: nabij 
het OCMW, lokaal dienstencentrum, een kinder-
dagverblijf en het woonzorgcentrum. Gelegen in 
een rustige groene omgeving.

Met ons project De Anjers beschikt De Witte Mol 
over 11 appartementen. De Appartementen zijn 
nieuw, instap klaar, voorzien van alle comfort en 
rolstoeltoegankelijk.  Elk appartement heeft een 
inkomhal met vestiaire en toilet, een leefruimte 
met keuken, badkamer en één slaapkamer. De 
connectie tussen slaap- en badkamer zorgt 
ervoor dat er optimale zorg kan zijn. Elk appar-
tement beschikt over een ruim terras, dat dankzij 
het gevelontwerp veel licht biedt.

Rond de twee gebouwen werd een trage weg 
aangelegd die de woningen verbindt met de 
naastgelegen parkeerplaatsen. Parkeerplaat-
sen zijn op die manier makkelijk bereikbaar. 
Bovendien ontstond zo tussen en rondom de 
gebouwen een aangename, groene wandelzone. 
De woningen en hun terrassen zijn gericht op 
deze groene buitenruimte, die zo het onderling 
contacten stimuleert.

DE WITTE MOL … WAAR BIJZONDER 
GEWOON IS !
In “ De Anjers”  richten wij ons voornamelijk op 
mensen met een Niet- aangeboren hersenletsel. 
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.

Verschillende personeelsleden begeleiden onze 
zorggebruikers, 365 dagen per jaar, 24 uur 
op 24. De meeste van hen zijn opvoeders-be-
geleiders. Onze specialisten zoals logopedist, 
netwerkondersteuner, medisch ondersteuner, 
psych-pedagogische ondersteuner, het onder-
houd, technisch team,… en nog zovele anderen 
staan altijd klaar om de nodige zorg te onder-
steunen.  Elke dag opnieuw bundelen wij onze 
krachten om het welzijn van de zorggebruiker te 
bevorderen. Om kwalitatief goede zorg te bieden, 
bezitten onze medewerkers de nodige dosis 
expertise, engagement en passie. Ze staan op 
een onvoorwaardelijke wijze in relatie tot de zorg-
gebruiker.

Men kan in een sfeer van veiligheid en geborgen-
heid rekenen op liefdevolle verzorging, lekkere 
maaltijden, activiteiten op maat en een goede 
nachtrust. Dit creëert dagelijks een heerlijk thuis-
gevoel.

Alle zorggebruikers hebben talenten en worden 
gestimuleerd tot groei. Samen zoeken we naar 
doelen om na te streven. We stellen ons flexibel 
op bij veranderende noden. Hierbij vertrekken we 
steeds vanuit mogelijkheden, hanteren een open 
blik en proberen uit. Daarbij maken we ook tijd 
voor kleine dingen.


