
  
De baseline 'samen gewoon, samen bijzonder' onder het logo van Ebergiste vat 
samen waarvoor wij staan.  
 

 
Ebergiste is een thuis voor 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking die een 
licht tot intensieve 
ondersteuningsvraag stellen. Ook 
personen met bijkomende 
gedrags-en emotionele 
stoornissen krijgen onze 
bijzondere aandacht. 
 
 

Elke dag zetten medewerkers zich in voor een warme zorg, zowel op het vlak van 
wonen als op het vlak van dagbesteding. De bewoner staat centraal bij wat we 
doen en hoe we werken.  
 
Helpen jullie tijdens Café Caché mee zorg dragen voor de thuis van onze bewoners? 

 
 “Je kan een glimlach toveren door bevestiging te geven. In Weegbree zijn er 
verzorgende momenten, maar je job is meer dan dat. Een wandeling in de buurt of 
een terrasje doen aan de Borgwalhoeve, dat zijn echte geluksmomentjes voor ons. 

Wat voor mij ook een troef is, is ons team. We zijn 

een team dat klaarstaat voor elkaar.  
We zijn bijvoorbeeld heel flexibel naar elkaar toe als 

het gaat over dienstinvulling.” vertelt begeleidster Charlotte  
 
Meer info: www.ebergiste.be 
 
Borgwal: een plek van verbinding en ontmoeting 
 
Genieten op het terras van de 
Borgwalhoeve met een 
drankje of hapje? Eens 
snuisteren in de giftshop met 
zelfgemaakte producten?  
Onze bewoners ontvangen 
jullie graag! 
 
Wist je dat we nu ook een 
boekenruilkast ‘Boeketine’ 
hebben aan de ingang aan de 
Leenstraat, vlakbij de 
Borgwalhoeve? 
 
Jullie zijn altijd welkom op ons prachtige domein. Wie weet komen we elkaar wel 
eens tegen aan onze dorpstuin, tijdens magisch Borgwal, op het veerkrachtpad, de 
halloweentocht, … of gewoon eens op een wandeling.  
 

http://www.ebergiste.be/


Een welgemeende dank je wel aan de organisatie van Café Caché voor het leuke 
zomerevent en de steun die zij geven aan onze sponsorprojecten (zoals de 
speeltuin, het veerkrachtpad…) 
 
Welkom vrijwilligers! 
 

De hulp van een vrijwilliger is voor ons goud 
waard als aanvulling op de zorg van de 
begeleiders. Als vrijwilliger maak je tijd om 
echt te luisteren en werk je mee aan een hart 
in de zorg voor de medemens. Interesse? 
Neem gerust contact met Heidi Taerwe op 
09/389 04 11 of stuur een mail naar  
 

vrijwilligerswerk@ebergiste.broedersvanliefde.be 
 

mailto:vrijwilligerswerk@ebergiste.broedersvanliefde.be

