je eigen leven uit. Je re-integratie in de samenleving krijgt ruime aandacht via individuele
begeleiding en groepsgesprekken.
Na de Tipi wordt je hier als ouder begeleid
in de zelfstandige zorg voor je kind(eren) in
combinatie met werk en/of opleiding. Voor
opvoedingsondersteuning kan je nog steeds
terecht bij de Tipi-begeleiding.

AMBULANTE HALFWEGHUIS
BEGELEIDING
Na je verblijf in het halfweghuis ga je zelfstandig wonen: alleen, met partner of gezin.
Je begeleiding blijft nog een zestal maanden
doorlopen en je krijgt de mogelijkheid om
moeilijkheden, verbonden aan het zelfstandig leven, met lotgenoten en begeleiders te
bespreken.

FAMILIEBEGELEIDING

INTAKETEAM & AMBULANTE CENTRA
(elke werkdag te bereiken van 8u30 tot 17u00)
AMBULANT CENTRUM GENT
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
T. 09 245 38 98 / F. 09 245 41 71
ambulant.gent@dekiem.be
AMBULANT CENTRUM RONSE
Oswald Ponettestraat 31, 9600 Ronse
T. 055 21 87 00
ambulant.ronse@dekiem.be

In overleg met jou worden van bij het begin, je
ouders, kinderen, partner en andere belangrijke personen bij het programma betrokken.
Dit gebeurt via bezoeken, begeleide gesprekken en ouderbijeenkomsten. Grootouders en
partners kunnen hun (klein)kind in de Tipi
regelmatig bezoeken en soms tijdelijk de zorg
voor je kind overnemen.

AMBULANT CENTRUM GERAARDSBERGEN

KOSTPRIJS

ONTHAALAFDELING, THERAPEUTISCHE
GEMEENSCHAP, TIPI & HALFWEGHUIS

De ziekteverzekering neemt de voornaamste
kost van je verblijf in het residentieel programma ten laste. Jij betaalt enkel het remgeld.

INFO
Voor meer informatie over het residentieel
programma kan je terecht op 09/245.38.98
of ambulant.gent@dekiem.be. Een weg
beschrijving en meer info kan je vinden op:
www.dekiem.be

Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen
T. 055 21 87 00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

ADMINISTRATIE & DIRECTIE DE KIEM

Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere
T. 09 389 66 66 / F. 09 384 83 07
admin@dekiem.be
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De Kiem biedt jou een intensief residentieel
programma aan, waarin je niet alleen je verslaving aanpakt, maar ook onderliggende
problemen. Binnen dit programma staan de
zelfhulpgedachte en een herstelgerichte benadering centraal.

DOELGROEP
Adolescenten en volwassenen (mannen en
vrouwen), die aan alcohol, illegale drugs en/
of medicatie verslaafd zijn.
Als verslaafde moeder of vader kan je samen
met je kind(eren) terecht in de Tipi; maar niet
als koppel en enkel indien je ook het programma in de TG volgt.
Ouders en familieleden kunnen doorheen
gans het programma een beroep doen op
familiebegeleiding.

CONTACT
Contact opnemen kan schriftelijk, telefonisch,
via mail of via onze website en gewoon door
langs te gaan in een van de ambulante centra van De Kiem. Daar starten we de intake
procedure voor je residentieel programma op.
Na één of meerdere kennismakingsgesprekken bespreken we je aanvraag binnen een
multidisciplinair team dat, in overleg met jou,
beslist tot een opname of tot een passende
doorverwijzing.
Als verslaafde moeder of vader kan je samen
met je kind vooraf de Tipi bezoeken.

ONTHAALAFDELING
De onthaalafdeling telt maximum 8 bewoners
en wil een veilige plaats zijn, waar je weloverwogen kan kiezen voor een overgang naar de

therapeutische gemeenschap. Je formuleert
voor jezelf duidelijke doelen en krijgt de kans
al eens mee te draaien in de TG.
Het onthaalprogramma duurt 4 tot 8 weken,
maar kan soms versneld doorlopen worden.
Wanneer je niet kiest voor een lang programma, of wanneer een ander centrum beter geschikt voor jou blijkt, zoeken we samen naar
een andere oplossing.

THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP
In de therapeutische gemeenschap (TG)
wonen zo’n 20 tot 25 bewoners. Het samen
leven in groep en de therapiemomenten spelen
er voortdurend op elkaar in. Stapsgewijs word
je (net als je medebewoners) geconfronteerd
met je gedrag, je gevoelens en gedachten en
met je mogelijkheden en beperkingen. Door
de steun van lotgenoten leer je met vallen en
opstaan nieuwe vaardigheden en attitudes aan
en bouw je aan een positief zelfbeeld. Iedere
bewoner kan eigen werkpunten formuleren,
gericht op herstel en re-integratie.
Het programma in de TG duurt 9 tot 10 maanden en omhelst 3 fasen.

DE TIPI
De Tipi is een apart woonhuis vlakbij de TG,
waar zwangere vrouwen en verslaafde moeders of vaders met hun kinderen terecht
kunnen. Meer hierover lees je in onze aparte
TIPI-folder.

HALFWEGHUIS
Een derde belangrijke pijler van het residentieel programma is het halfweghuis. Daar leef
je zes tot acht maanden samen met anderen
in een groepswoning en bouw je steeds meer

