
verstandelijke handicap, de 
familieleden en mantelzorgers 
ondersteunt je in al je vragen 
en problemen die je tegen-
komt in de zorg van kinderen 
en volwassenen met beperkt. 
	In Ganshoren kan je  

daarvoor terecht bij Renée 
Wellens, 02/428.50.63. 

	Het hoofdkantoor bevindt 
zich in Schaarbeek, 
Albert Giraudlaan 24, 
02/247.28.20.

DIABETES INFOPUNT  
GANSHOREN

Diabetes? Insuline-afhanke-
lijk? Zit je met vragen over 
deze ziekte? In het diensten-
centrum kan je een uitge-
breid folderrek over diabetes 
raadplegen. 
 Dienstencentrum 
 De Rotonde werkt 

hiervoor samen met de 
Diabetes Liga.

VERVOERDIENST

Ben je moeilijk te been en je 
wil graag deelnemen aan de 
activiteiten van het dien-
stencentrum? Heb je vervoer 
nodig voor een bezoek aan de 
dokter? Bel ons. 
 Het Dienstencentrum 
 De Rotonde werkt samen 

met Sociaal Vervoer Brussel 

KLUSJESDIENST

Zit je met een lekkende kraan, 
een piepende deur... Moet 
er een kamertje geschilderd 
worden of gordijnen opgehan-
gen. Is je woning niet langer 
aangepast aan je noden? 
  Bel ons. We brengen je 

met de juiste dienst in 
contact.

DIENSTVERLENING

RETOUCHEDIENST

Je kleren laten herstellen of 
aanpassen? Een kostuum op 
maat laten maken? Gordijnen 
maken of inkorten? 
 Het Dienstencentrum 
 De Rotonde werkt samen 

met de ateliers van de vzw 
Welvaartkapoen.  

BOODSCHAPPENDIENST

Die grote pakken dragen valt 
je steeds zwaarder? Je vindt 
het leuk om in gezelschap 
je boodschappen te doen? 
Vrijwilligers brengen je samen 
met je boodschappen tot aan 
je voordeur!  
€  Bijdrage: € 4 voor het 

vervoer. 
  Let wel, inschrijven vooraf 

is noodzakelijk!

WARME MAALTIJDEN

Je kan van maandag tot vrijdag 
elke middag bij ons terecht 
voor een warme maaltijd. 
Deze worden besteld bij 
Traiteur Ronny uit Affligem en 
warm geleverd in het dien-
stencentrum. De menukaart 
kan je bij ons opvragen. 
€  Prijs: € 5,50. Op vrijdag 

steeds een vismaaltijd, 
eveneens aan € 5,50. 

 Reserveren is verplicht, ten 
laatste op donderdag vóór 
14:00 voor de maaltijden 
van de daaropvolgende 
week. 

Op woensdag verwennen 
we je graag met een heerlijk 
kommetje soep met dagverse 
groenten. 
€  Prijs voor de soep: € 2, 

brood inbegrepen. 
 Reserveren voor de soep is 

niet nodig. 
	Wens je een volledige 

maaltijd aan huis? Bel ons 
en we brengen je in con-
tact met de juiste dienst.  
Allergenenlijst is beschik-
baar aan het onthaal.

ONTMOETINGSRUIMTE

Tijdens de openingsuren ben 
je altijd welkom voor een 
babbeltje, een drankje, een 
spelletje, een vraag… bij een 
van onze talrijke vrijwilligers.

SOCIALE DIENST

Zit je ergens mee? Weet je 
niet goed waar terecht? 
Vragen over verpleging aan 
huis, gezins- en bejaarden-
hulp, personenalarmsyste-
men…? Of gewoon nood aan 
een luisterend oor? Kom langs 
tijdens de openingsuren van 
het dienstencentrum. 
Huisbezoeken zijn ook mogelijk

INCLUSIE VLAANDEREN, 
AFDELING BRUSSEL

Deze Vlaamse vereniging voor 
hulp aan mensen met een 

MANICURE - PEDICURE -  
GELAATSVERZORGING

In het dienstencentrum kan je 
terecht voor manicure, pedi-
cure, epilatie van het gelaat en 
gelaatsverzorging. 
  Let wel, enkel op afspraak.

LEES- EN COMPUTERHOEK

In onze leeshoek vind je boe-
ken, verschillende tijdschrif-
ten, onder andere Plus-Maga-
zine en de krant. Er staat ook 
een computer die je directe 
toegang geeft tot informatie 
en nieuws wereldwijd. 
Dagelijks de krant lezen? 
Dat kan ook dankzij onze 
samenwerking met de Neder-
landse bibliotheek Ganshoren.
€   Gratis!


