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Voorstelling vzw Tevona 

Tevona ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke 

beperking. Wij maken hiertoe fundamentele keuzes: enerzijds de 

keuze voor het systeemdenken als referentiekader, anderzijds de 

keuze voor een eigentijdse christelijke identiteit. In onze organisatie 

staat de waarde van elke Mens en zijn verbondenheid met Anderen 

centraal.  

Onze dienstverlening is vraaggestuurd. Zij biedt een antwoord op de 

behoefte van de persoon met een beperking, rekening houdend met 

onze eigen waarden en normen.  

 

Tevona biedt een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking 

tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschalig-

heid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de 

verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke 

troeven.  

 

De initiatieven van Tevona situeren zich in 3 regio’s: Hasselt, Genk 

en Zuidoost Limburg. 

De centrale diensten zijn gehuisvest in Hasselt. Directie, stafdien-

sten en administratie bieden ondersteuning en een dienstverlenende 

omkadering aan de diverse initiatieven. 
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Organigram initiatieven 
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Situering 

De initiatieven van Zuidoost-Limburg hebben een agrarisch karakter, 

en zijn gehuisvest in  verschillende locaties. 

 
Oostheuvel ligt in Lafelt (Riemst). Het terrein beslaat 2,5 ha en om-

vat verschillende gebouwen met omliggende tuinen en weiden.  

 

Op dit terrein situeren zich het wooncentrum, de seniorie, het dag-

centrum, het arbeidscentrum en de logistieke diensten. 

 
Grensweg is een afdeling van het dagcentrum in het nabijgelegen 

dorp Vroenhoven. 

 

In het confiseriebedrijf Cand’art te Bilzen werkt  een groep mensen 

van het arbeidscentrum.  

 
Hoge Dries is gelegen in het landelijke dorp Koninksem (Tongeren). 
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Wonen in regio ZOL 

Goed wonen, thuis komen, … is een dak boven je hoofd hebben. Je 

moet over een plaats beschikken waar je op een zo comfortabel 

mogelijke manier je leven kan leiden. 

Maar het is meer dan dat. Je moet ook de ruimte krijgen om jezelf te 

zijn, erkend en gewaardeerd te worden in je eigen aard.  

 

In elke woonvorm gaat speciale aandacht naar deze 2 facetten van 

het wonen.  

 We zorgen voor een zo gerieflijk mogelijke accommodatie waarbij 

rekening gehouden wordt met zowel praktische criteria als met 

gezelligheid. De woonruimten zijn huiselijk én persoonlijk inge-

richt. De dagelijkse behoeften kunnen in beste omstandigheden 

ingevuld worden. We denken hierbij aan zowel eten en drinken, 

lichamelijke verzorging, invulling van vrije tijd, enzovoort. 

  In de begeleiding is er daarnaast aandacht voor het (inter-) men-

selijke aspect. Er wordt nagegaan welke de specifieke interesses  

zijn, hoe bewoners zich voelen, hoe relaties en netwerken kun-

nen ontwikkeld worden, hoe elke persoon het best tot zijn recht 

komt. Er is plaats voor lief en leed. Er is respect voor elke bewo-

ner en hoe hij zijn leven beleeft. 

 

Hierbij streven we naar een leven dat zo normaal mogelijk verloopt. 

Bewoners nemen zoveel mogelijk deel aan activiteiten die gangbaar 

zijn en benutten de kansen  die de  gewone maatschappij te bieden 

heeft. 

Voor een aantal diensten kunnen zij beroep doen op de ondersteu-

ning van de logistieke dienst van Oostheuvel o.a. voor wasserij, 

klussen, voorbereiding van maaltijden enz. 

 

Tot slot vermelden we dat het wonen op het platteland zijn eigen 

charmes heeft; zoals het gevoel van ruimte, de mogelijkheid om van 

een eigen terras en een siertuintje te genieten… 



 

 

6 

HET WOONCENTRUM 

 

Huis 52A 

Deze woonvorm beantwoordt aan de 

behoeften van mensen die een grote 

zorgvraag stellen op diverse domei-

nen  zoals huishouden, zelfverzor-

ging, communicatie en contacten met 

andere mensen. De bewoners heb-

ben een continue en intense begelei-

ding nodig. 

Ze beschikken wel nog over een aan-

tal basiscapaciteiten; de meesten 

kunnen zonder hulp stappen, ze kun-

nen grotendeels zelf eten, begrijpen 

eenvoudige boodschappen, enz.  

 

De bouw bestaat uit 3 onafhankelijke 

huizen die met elkaar verbonden zijn 

door een centrale hal. In elk huis is 

de nodige infrastructuur aanwezig: living, keuken, trap naar de bo-

venverdieping, badkamer(s) en toiletten, individuele slaapkamers, … 

 

Het aantal bewoners per huis varieert: in het huis met de grootste 

zorgvraag leven 8 bewoners, in een 2de huis 6, in het 3de huis 4. Bij 

dit laatste huis horen nog 2 studio’s. In totaal is hier dus woongele-

genheid voor 20 bewoners. 

 

Niet enkel de infrastructuur is voorzien op het bieden van meer hulp 

(grote badkamers, rolstoeltoegankelijke leef- en slaapruimten enz). 

Ook de aard van de  begeleiding is gericht op het bieden van struc-

tuur, het verlenen van daadwerkelijke hulp in het dagelijks leven 

waar nodig, het vereenvoudigen van het leven. 
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Huizen 59 en 61 

Tegenover Oostheuvel bevinden zich 

twee huizen in de rij, nr 59 en nr 61. 

Deze kleinschalige woonvormen bie-

den respectievelijk aan 4 en 5 mensen 

de mogelijkheid om hun leven zo ‘zelf-

standig’ mogelijk uit te bouwen. Ze 

beschikken allen over voldoende 

vaardigheden op gebied van huishou-

den, zelfverzorging, vrijetijdsinvulling 

enz zodat begeleiding niet continu 

aanwezig hoeft te zijn. Er is geen 

nachtpermanentie, gedeelten van de 

avonden en de weekends is er geen 

begeleiding. Indien nodig kunnen ze wel beroep doen op de bege-

leiding aanwezig in Oostheuvel.  

In huis 59 vormen 4 personen een eigen huishouden. In huis 61 de-

len 3 personen een appartement en leven 2 personen op een studio. 

 

Huis 54 

In het hoofdgebouw van Oostheuvel 

zijn 2 studio’s en een appartement 

gevestigd. Deze zijn bedoeld voor 

mensen die op gebied van  dagelijkse 

activiteiten behoorlijk vaardig zijn. Ze 

hebben behoefte aan vrijheid en zelf-

realisatie. 

Eén of meerdere persoonlijke pro-

blemen beletten hen echter om een onafhankelijker leven uit te 

bouwen in de maatschappij. De begeleiding is weliswaar continue 

aanwezig maar werkt vooral coachend. Er is veel ruimte voor eigen 

inbreng van de bewoners.  
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DE SENIORIE 

De seniorie is een 

apart initiatief voor 20 

senioren op het do-

mein van Oostheuvel. 

Dit heeft het voordeel 

dat mensen in hun ei-

gen omgeving kunnen 

ouder worden. De se-

nioren leven in 4 ap-

partementen. De 

bouw is volledig aan-

gepast aan een grote 

verzorgingsnood: aangepaste badkamers, oproepsystemen, enz. Ui-

teraard is er hier gelet op een makkelijke toegankelijkheid (overal 

brede deuren/ brede gangen, voldoende ruimte op slaapkamers 

enz.) 

 

In de seniorie kunnen (aankomende) senioren wonen die, mits de 

nodige begeleiding, nog vrij zelfstandig kunnen functioneren. Maar 

ook mensen met grote verzorgingsbehoefte omwille van een ver-

minderde gezondheid of mensen met (beginnende) dementie kun-

nen hier verblijven. 

Naast de gebruikelijke aandacht voor 

huiselijkheid, prettig samenwonen, 

aangename activiteiten, een zo nor-

maal mogelijk leven enz, is een (pa-

ra)medische begeleiding en comfort-

zorg hier zeer belangrijk. Het leven is 

er rustig en aangenaam. Begeleiders 

zijn attent voor het levensverhaal van 

elke persoon, het verleden mag een 

plaats krijgen in het heden.  

Binnen deze seniorie bevindt zich 

ook de dagbesteding voor het me-
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rendeel van de bewoners. Als ze dit wensen kunnen de mensen in 

deze dagbesteding nog zinvol bezig zijn, maar er is vooral veel 

plaats voor ontspannende en prettige activiteiten. De wekelijkse be-

wegingsactiviteiten zijn op maat van de mogelijkheden van de senio-

ren en zorgen ervoor dat men zo lang mogelijk mobiel en gezond 

blijft. Ook ‘wellness’-activiteiten komen voldoende aan bod. En uiter-

aard worden de nodige rustmomenten ingebouwd. Er heerst een 

gemoedelijke en huiselijke sfeer. Veel kan nog, weinig moet; het is 

een vorm van “pensioen”. 

 
 
LOGEMENT 

Een persoon kan maximaal 30 dagen per jaar komen ‘logeren’. 

De wooninitiatieven in regio ZOL voorzien de mogelijkheid van deze 

opvang voor korte duur (minstens 12 uur, overnachting inbegrepen) 

voor personen die bij ouders of familie verblijven. 

Een aantal factoren worden nagegaan: welke woonvoorziening leunt 

het meest aan bij de ondersteuning die de persoon nodig heeft, is er 

een plaats/kamer vrij, is het logement haalbaar voor het team en de 

medebewoners… 
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HOGE DRIES  

Twee afzonderlijke woningen, Hoogveld en Op De Dries, zijn gele-
gen rond een boerenerf in het landelijke Koninksem (Tongeren). 
Kleinschalig en gelegen aan de rand van het dorp, zijn deze woon-
vormen bijzonder goed geïntegreerd in de buurt. 
Het leven op en rond een boerderij verleent aan Hoge Dries een bij-
zonder karakter. De zorg voor de dieren en voor het terrein is hier 
een continue gegeven, de organisatie van alle activiteiten worden 
hierdoor bepaald. Zoals typerend is voor het boerderijleven vloeien 
wonen en werken in elkaar over.   
 
Hoge Dries is een initiatief van de bewoners. Het is hun boerderij, 
waar zij zich verantwoordelijk voor voelen. Dagelijks bepalen zij zelf 
het reilen en zeilen op de boerderij en in hun huishouden. De bege-
leiding biedt een coachende ondersteuning.  
 
In Hoogveld wonen 6 mannen en vrouwen. Ze zijn de “jongere” 
mensen van Hoge Dries. 
De woning is een gerestaureerde oude hoeve met een eigen rustie-
ke uitstraling. Alle comfort van een moderne woning is hier aanwe-
zig. Toch werd de authentieke sfeer bewaard.  
De bewoners zijn actieve mensen die ingeschakeld zijn in de boer-
derij, in het huishouden of in het winkeltje (zie verder bij dagactivitei-
ten). Het samen leven, het samen runnen van hun bedrijf, het dra-
gen van verantwoordelijkheid, het geïntegreerd leven … kenmerken 
het wonen in Hoogveld.  
 
Op De Dries is een nieuwe woning met een aantal aanpassingen 
die oudere mensen toelaten om langer in huis te blijven (lift, ruimere 
kamers,…). De nadruk ligt hier niet meer zozeer op ‘werken’ maar 
op het rustig genieten van de oude dag. Hebben deze senioren nog  
zin om een handje toe te steken of een kijkje te nemen op de boer-
derij, dan kan dit. Zo kunnen ze stilaan hun werkzaamheden loslaten 
maar blijven ze op een andere manier betrokken bij het boerenle-
ven. Ook hier is het samen leven belangrijk. 
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Boerderij 
Het merendeel van het werk speelt zich af in en rond de boerderij 
van Hoogveld. Naast het woonhuis bevinden zich rond het erf een 
aantal werkruimten, ca 600m² stallen, 5 ha graasweiden en 1 ha  
akkerland. In Hoogveld wordt aan veeteelt gedaan: het kweken en 
vetten van runderen, varkens, konijnen, vethanen en legkippen.  
De productie is vooral afgestemd op de levering van vlees aan de 
huizen van Tevona, maar ook op de verkoop in het winkeltje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huishoudelijk werk 
Enkele bewoners zijn ingeschakeld in het huishouden: onderhoud 
van de huizen en werkruimten, mee helpen in de centrale keuken en 
in de wasserij. 
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Bedrijfswinkel 
In de bedrijfswinkel worden eigen 

producten van de boerderij en deco-

ratieve artikelen van Tevona en 

streekproducten verkocht. 

De bediening in de bedrijfswinkel ge-

beurt door de bewoners, dit biedt een 

mooie kans tot integratie. 

Het aanbieden van eigen producten geeft bovendien een meer-

waarde aan het werk op de boerderij. 

 

 

 

Kijkboerderij 
Hoge Dries is door de Landelijke Gil-

den erkend als Kijkboerderij. 

Dit betekent dat leerlingen van het  

kleuter-, lager- (1ste en 2de graad) 

en bijzonder onderwijs op bezoek 

kunnen komen. Eén van de bewo-

ners presenteert een visuele voor-

stelling van het bedrijf en geeft een rondleiding op de boerderij.   

Voor meer info over een rondleiding: zie adresgegevens achteraan. 
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Dagbesteding in regio ZOL 

Het totale concept van de dagactiviteiten is afgestemd op voldoe-

ning vinden in arbeid.  

Onder het begrip ‘arbeid’ verstaan wij: het leveren van een inspan-

ning met een verplichtend karakter met een zinvol resultaat tot ge-

volg. Het niveau van werken is aangepast aan de mogelijkheden, 

keuzes en behoeften van de personen. 

Het resultaat, evenals het proces dat ertoe leidt, is een middel tot 

ontplooiing van de totale persoon. 

 

Wij geloven er sterk in dat mensen betekenis moeten kunnen ver-

werven in hun leven. Via hun werkzaamheden in dag- of arbeidscen-

trum kunnen ze dit. Ze krijgen kansen om, soms na een leerproces,  

zich te specialiseren in een welbepaalde taak of opdracht. Het ver-

groten van hun kennis en vaardigheden leidt tot positieve ervarin-

gen. Hierdoor verwerven ze geloof in eigen mogelijkheden, hun ei-

genwaarde neemt toe.  

Hun activiteiten hebben een zo groot mogelijk nuttigheidsgehalte, 

hetzij voor andere individuen, hetzij voor 

Oostheuvel, hetzij voor externen. De 

mensen in onze centra voor dagbeste-

ding dragen bij aan een groter geheel. 

Ze tellen mee. 

Het opnemen van verantwoordelijkheid, 

het voldoen aan bepaalde vragen/eisen, 

enz bevordert tevens het gevoel van 

volwassen zijn, van evenwaardig zijn.  

 

Naast het aspect ‘arbeid’ is er kans tot 

individuele begeleiding, beweging/sport 

en vorming. Ook deze activiteiten zijn 

niet vrijblijvend en beogen een welbe-

paald resultaat: het verder ontwikkelen 

van de persoon in vele facetten. Het kan gaan om beroepsvaardig-
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heden, maar ook het ontplooien van persoonlijkheid en (professione-

le) relaties. 

 

De daginitiatieven zijn onder-

verdeeld in diverse ‘werkgroe-

pen’. Elke deelnemer sluit aan 

bij één vaste werkgroep. 

Zo kan hij/zij zich identificeren 

met een bepaalde aard van ac-

tiviteit, zeg maar “beroep”. Per 

werkgroep is er een vaste be-

geleider. Deze begeleidt de ar-

beids- en groepsprocessen, 

evenals de persoonsgebonden aspecten. 

 

De deelnemers van de diverse daginitiatieven zijn zowel mensen 

van de woonvormen als mensen die in de regio wonen. 

Deze laatste verblijven nog bij hun ouders of familie en worden da-

gelijks aan huis opgehaald. 

 

Een aantal mensen zijn lid van de Tevona-Band of van het Kunst-

atelier. Zij werken deeltijds in hun werkgroep. 
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DAGCENTRUM  

De mensen die naar het dagcentrum komen hebben een continue 
begeleidingsnood. Hun mogelijkheden kunnen verschillen. Ze heb-
ben een min of meer intense ondersteuning nodig op gebied van 
hun werkvaardigheden, maar mogelijk ook op gebied van persoon-
lijkheid. Veelal zijn deze mensen gebaat met goed gestructureerde 
activiteiten. 
 

 

Dagcentrum in Oostheuvel 

 De keukengroep 
verwerken van de oogst 
schoonmaken en snijden van groenten 
bereiden van confituur, slaatjes, soep… 
 

 De semi-industriële groep: 
vervullen van opdrachten met een re-
petitief karakter voor bedrijven en fir-
ma’s o.a. verpakken van kleine mate-
rialen…  
 

 De deco 
vervaardigen  van decoratie- en ge-
schenkartikelen  
 

 De dienstengroep  
verlenen van diensten aan  het huis en 
aan andere groepen zoals het rond-
dragen van koffie,  het klaarzetten van 
de tafels, bezorgen van gerief … 
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Grensweg 

Deze kleinschalige afdeling van het 
dagcentrum is gespecialiseerd in de 
opvang van 12 mannen en vrouwen 
met een grote begeleidingsbehoefte. 
 
De werking van dit centrum is geba-
seerd op een aantal pijlers. 
 
 Werkactiviteiten 

 Vorming 

 Communicatie 
Vergroten van expressiemogelijkheden. 

 Volwassenheid 
Bewust worden van de diepere waarden die volwassen-
heid met zich meebrengt. 

 Motoriek en beweging 
Verbeteren van  lichaamsbeheersing. 

 
Dit initiatief kenmerkt zich eveneens door een regelmatige samen-
werking met de families. Ze kunnen het inhoudelijke aspect van de 
werking mee richting geven. Meerdere families nemen zelf deel aan 
activiteiten. 
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ARBEIDSCENTRUM 

Mensen met een geringe behoefte aan individuele begeleiding kun-
nen in het arbeidscentrum terecht.  
 
Net als in de andere initiatieven willen zij zich engageren en arbeid 
realiseren, ze hechten veel belang aan de kwaliteit van hun werk. 
In dit centrum ligt de nadruk meer op aspecten als werktempo en 
productiviteit. 
 
Op sociaal en communicatief vlak kunnen hun vaardigheden een 
voldoende hoog peil bereiken zodat groepsarbeid en groepsgeest 
kunnen gerealiseerd worden. 
 
Het arbeidscentrum omvat 4 werkgroepen : 
 
 De Bakkerij 

Bakken van brood en gebak 
 De Sorteergroep 

Sorteren en ronddragen van de weekkranten 
in Lafelt en Vlijtingen 
Sorteren (en wegbrengen) van afvalmateri-
aal 
Sorteren van verpakkingsmateriaal in een 
bedrijf in de buurt  
Uitvoeren van opdrachten voor externen o.a. 
mailings  

 De Pakploeg  
Inpakken van lolly’s in een confiseriebedrijf 
Voorbereiden van de verpakking van vis in 
een visverwerkingsberdrijf 

 Het Erf 
Telen van groenten en fruit 
Houden van kleinvee en schapen 
Onderhouden van plantsoenen op het terrein 
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Familiewerking  

In het wooncentrum van Oostheuvel ontstond een veelbetekenende 

familiewerking die zich door de jaren heen ook sterk ontwikkelde 

binnen de andere initiatieven.  

 

Families worden nauw betrokken bij de ondersteuning van hun fami-

lielid. Er wordt beroep gedaan op de deskundigheid die ze doorheen 

hun ervaring hebben opgedaan. 

 

De ‘kerngroep’ van Oostheuvel is een dynamische en enthousiaste 

groep van familieleden, die zich inzet bij het jaarlijks realiseren van 

festiviteiten zoals de restaurantdag, nieuwjaarsreceptie… Daarnaast 

wordt de inhoudelijke werking regelmatig bij deze groep getoetst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nauwe samenwerking van familie met personeel en gasten geeft 

een waardevolle verdieping aan de werking van de regio.  

 

Overkoepelend is er de scharniergroep, een adviserend overlegor-

gaan dat bestaat uit families van de drie regio’s van Tevona, samen 

met een bestuurslid en enkele stafleden. 
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Vrijwilligerswerking 

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het netwerk van onze 

gasten.  

 

Zij zijn voor onze bewoners een ‘meerwaarde’ in hun leven. Ze ko-

men speciaal voor hen, geven hen extra kans om met (niet professi-

onele) mensen om te gaan.  

Voor de werking van het huis vormen zij een belangrijke ondersteu-

ning. Door hun inzet kan er dat ‘ietsje meer’ aan onze bewoners ge-

boden worden. 

 

Naargelang hun eigen interesses en capaciteiten nemen zij deel aan 

de dagdagelijkse werking in de werkgroepen of in de seniorie, aan 

huishoudelijke- of aan vrijetijdsactiviteiten. Sommige vrijwilligers 

bouwen een relatie uit met een persoon of een groepje en worden 

echte ‘vrienden‘. Vrijwilligers bepalen uiteraard zelf hoe ver hun en-

gagement reikt.  

 

In regio ZOL zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom!  
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Overkoepelende initiatieven Tevona  

AMBULANTE DIENSTEN 

Begeleid wonen 

Begeleid Wonen is een dienst die zich richt zich tot volwassen per-

sonen met een beperking, die ondersteuning nodig hebben bij het 

zelfstandig wonen.  

De mensen wonen - individueel als koppel of als gezin - in een huis 

of appartement in de straat. 

De begeleiding blijft beperkt tot de afgebakende regio en kan opge-

start worden zodra er een erkenning is van het Vlaams Agentschap.  

 

Tijdens de intakeprocedure wordt nagegaan of de betreffende per-

soon voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden, waarna wordt 

gekeken welke vorm van begeleiding aangewezen is en een bege-

leidingsovereenkomst kan opgemaakt worden. 

 

De begeleiding gebeurt gemiddeld gedurende 1 à 2 uur per week 

aan huis en kan zich op verschillende domeinen van het dagelijks 

leven situeren, in samenwerking met reguliere diensten.  

 

Een belangrijk uitgangspunt is om tijdens de begeleiding op zoek te 

gaan naar het ideale evenwicht tussen enerzijds de persoonlijke 

vrijheid die iemand aankan en anderzijds de ondersteuning of veilig-

heid die iemand nodig heeft op weg naar maximale autonomie. 

 

Om de communicatie en de contacten onderling te bevorderen, is er 

een contactblaadje en worden er vormings- en vrijetijdsactiviteiten 

georganiseerd. 
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Pleegzorg 

De dienst Pleegzorg begeleidt 

en ondersteunt waar nodig het 

pleeggezin of de particulier en 

de persoon met een beperking. 

 

De sterkte van Pleegzorg is dat 

er gewerkt wordt met ‘niet-

professionele’ krachten, met 

mensen die zich inzetten van-

uit een persoonlijke motivatie. 

De drijfveer van deze inzet is de intense betrokkenheid van mens tot 

mens. 

De opvang van of de ondersteuning aan de persoon met een beper-

king gebeurt door een pleeggezin, een gastgezin, een steunfiguur. 

 

Bij Pleegzorg gaat het dus om een samenwerkingsverband tussen: 

 de persoon met een beperking  

 het gezin of de particulier die deze opvang en/of ondersteuning 

biedt 

 de dienst Pleegzorg die bemiddelt en ondersteunt 

 

Daarnaast wordt ook het sociaal netwerk van de persoon met een 

beperking betrokken bij het hele gebeuren. 
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KORT VERBLIJF 

Kortverblijf biedt  voor een periode van maximum 92 dagen per 5 

jaar, opvang aan personen in een residentieel kader. 

 

De aanleiding tot opname 

kan zeer divers zijn: 

 de persoon met een 

beperking wil er eens 

tussenuit: op vakantie, 

tot rust komen, tijdelijk 

verblijven in een ande-

re omgeving 

 een noodsituatie waar-

in de persoon terecht-

komt 

 vraag van familie naar 

ademruimte 

 als overgang naar een andere woonvorm 

 … 

 

De ondersteuning die in het Kort Verblijf geboden wordt, verschilt 

daarom sterk van persoon tot persoon. De eigenheid ligt vooral in 

het tijdelijk karakter van het ondersteuningsaanbod. 

Tevona biedt woonopvang aan 4 personen voor kortverblijf in de 

Borggraaf te Hasselt. De studio’s zijn geïntegreerd in het woonaan-

bod dat Tevona hier reeds biedt. Daardoor kan er flexibeler inge-

speeld worden op de ondersteuningsnoden van de verschillende 

bewoners en ontstaan er kansen tot onderling sociaal contact. 
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MUZIEKCENTRUM 

In het muziekcentrum wordt een semi–professionele, kwalitatief 

sterke opleiding aangeboden aan de muzikanten van de Tevona–

Band.  

 

De Tevona-Band bestaat uit meer 

dan 30 muzikanten met een ver-

standelijke beperking. 

De meeste van hen worden onder-

steund door vzw Tevona. 

 

Het instrumentarium van de band 

bestaat uit: blokfluit, melodica, key-

boards, xylofoon, klokkenspel, pau-

ken, drum, bugel, klarinet en klein 

slagwerk.  

 

De muzikanten vinden hun gading in vele muziekgenres. Het reper-

toire gaat van licht klassiek over filmmuziek tot popsongs en Vlaam-

se schlagers.  

De Tevona-Band treedt op in heel Vlaanderen en soms in het bui-

tenland. 

We bieden de muzikanten de kans om hun persoonlijkheid en hun 

muzikale talenten verder te ontwikkelen en te verrijken. De muzikan-

ten leren omgaan met concentratie, inzet, verantwoordelijkheid, dis-

cipline, stress en het zorg dragen voor hun instrument.  

 

Voor info over optredens: zie contactpersonen achteraan de brochu-

re.  
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KUNSTATELIER 

Sinds 1992 werken 11 kunstenaars 

met een verstandelijke beperking op 

maandag en vrijdag in het kunstate-

lier. De deelnemers werken en/of 

wonen binnen de drie regio’s van 

Tevona (Riemst, Genk, Hasselt). 

 

Kunstvorm en thema’s kiezen ze 

zelf, elke artiest wordt gestimuleerd 

zijn/haar eigen stijl en technieken te 

ontwikkelen. 

Regelmatig werkt het kunstatelier 

samen met andere kunstenaars, 

academies en collectieven. 

 

Eén van de doelstellingen binnen het kunstatelier is dat de kunste-

naars door hun creaties uiting kunnen geven aan hun gevoelens, 

belevingen en ervaringen, om zo hun eigenheid en hun kunnen naar 

buiten te brengen.  

Ook de inclusiegedachte is belangrijk. Daarom organiseert het 

Kunstatelier regelmatig tentoonstellingen en doet het mee aan 

expo’s samen met kunstenaars uit de reguliere kunstwereld.  

 

Zeker het melden waard is dat Lieven Fabry met twee werken expo-

seerde in de Bozar voor de canvascollectie 2008, en dat Bertho Vi-

rant een succesrijke tentoonstelling hield rond het thema “moeders” 

samen met Lieve Blancquaert tijdens de Virga Jessefeesten van 

2010. 

 

Info over het aankopen en uitlenen van onze kunstwerken: zie con-

tactpersonen achteraan de brochure  
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Nuttige adressen 

VZW TEVONA 
 Centrale - Hazelarenlaan 12 - 3500 Hasselt 
Contactpersonen: Ann Willen, algemeen directeur 
 Paul Scheelen, adjunct-directeur 
 011-21 17 66 
e-mail: tevona@tevona.be  
website: www.tevona.be 
 
 

REGIO Z.O.LIMBURG 
Contactpersonen: Marie-Louise Thomas, regiodirecteur 
   e-mail: marie-louise.thomas@tevona.be 
 Marita Bosch, intakeverantwoordelijke 
   e-mail: marita.bosch@tevona.be 
 Tiny Vandewaerde, sociaal assistente 
   e-mail: tiny.vandewaerde@tevona.be 
 012/45 12 91  012/45 32 14 
 
 

WOONINITIATIEVEN 
Wooncentrum  
 Iers Kruisstraat 54 – 3770 Riemst 
 012/45 12 91  012/45 32 14 
Contactpersoon: Kim Hendrikx, verantwoordelijke 
 
Seniorie  
 Iers Kruisstraat 54 – 3770 Riemst 
 012/45 12 91  012/45 32 14 
Contactpersoon: Josiane Plesters, verantwoordelijke 
 

Hoge Dries 
 Hoogveldstraat 2 – 3700 Tongeren (Koninksem) 
 012/23 43 85  012671868 
Contactpersoon: Guy Goffin, verantwoordelijke 

mailto:tevona.vzw@tevona.be
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CENTRA VOOR DAGBESTEDING 
 
Dagcentrum Oostheuvel  
 Iers Kruisstraat 54 – 3770 Riemst 
 012/45 12 91   012/45 32 14 

afdeling Grensweg 
 Pastoor Counestraat 2 – 3770 Riemst 
 012/44 12 45 
Contactpersoon: Peggy Colen, verantwoordelijke 
 

 
Arbeidscentrum Lafelt 
 Iers Kruisstraat 54A, 3770 Riemst 
 Tel. 012/45 64 71 
Contactpersoon : Nicole Gerards, verantwoordelijke 
 

 
 

OVERKOEPELENDE INITIATIEVEN  
Ambulante Diensten 
 Dorpsstraat 38 - 3590 Diepenbeek 
 011-37 87 44 
Contactpersonen:  Linda Baps, directeur  
 Marita Bosch, intakeverantwoordelijke 
 

Kortverblijf 
 Borggravevijversstraat 5 - 3500 Hasselt 
 011-22 69 32 
Contactpersoon: Vanessa Kriekels, sociaal assistente  
 

Muziekcentrum & Kunstatelier 
 Borggravevijversstraat 5 - 3500 Hasselt 
 011-22 69 32 
Contactpersonen: Muziekcentrum: Cindy Peeters 
 Kunstatelier: Youri Leroi  


