
E S T E
Act i ve r ing

‘ t  V lot : Hansw ijk s t raat 62 - 2800 Meche len
De Pa ssant: Stat ionss t raat 24 - 2570 Duf fe l

www.bw-este .be

Het team
Dirk Armée: voorzitter
Sylvie De vuysere: directeur
Dr. Ann Berens: beleidspsychiater
De groep van begeleiders

’t vlot
Hanswijkstraat 62
2800 Mechelen
tel.: 015/41.35.14
gSM: 0498/904.661
e-mail: activering@emmaus.be

’t vlot ligt op 10 minuutjes wandelen van 
het station te Mechelen.

De Passant
Stationsstraat 24
2570 Duffel
tel.: 015/30.46.54
gSM: 0498/904.660
e-mail: activering@emmaus.be

Je kan bellen voor een afspraak of 
gewoon eens binnenspringen op 
vrijdagavond tussen 17u00 en 20u00 in 
de Passant.
De Passant bevindt zich op 100 meter van 
het station te Duffel.

Meer informatie
Surf naar: www.bw-este.be

Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.
Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen.

‘ t  v lot en De Passant

Bewoners over Activering

ik kan nu andere mensen ontmoeten, 
anders zat ik altijd maar alleen thuis.

een doorbraak op het niets, de leegte.

We kunnen samenkomen voor “ne goeie 
babbel”.

De ontgoocheling is alleen op te lossen 
door ontspanning.

ik leer er nieuwe dingen kennen.

11664-2215



Act i v er ing

Begeleiding
’t vlot in Mechelen en De Passant in Duffel 
zorgen voor een zinvolle dagstructuur. 
Samen met de deelnemer/cliënt bouwen 
zij mee aan een sociaal en ondersteunend 
netwerk. 
Zij bieden een waaier van activiteiten, 
rekening houdend met de interesse 
van de deelnemers, oa. sport, cultuur, 
ontmoeting,….

Doel
Activering bestaat uit twee deelwerkingen: 
’t vlot in Mechelen en De Passant in 
Duffel. Activering schenkt aandacht aan 
de mogelijkheden en de groeikansen van 
psychisch kwetsbare personen en vertrekt 
hierbij van een herstelgerichte visie.

Doelgroep
We richten ons naar psychisch kwetsbare 
personen van wie de psychiatrische 
problematiek voldoende gestabiliseerd is. 
We verwachten een positieve motivatie.

Wat is Este?
este is een organisatie die zich richt naar 
 psychisch kwetsbare volwassenen van wie 
de psychiatrische problematiek voldoende 
gestabiliseerd is. 
este is een samenwerkings verband tussen 
Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, PAAZ 
Sint-Maarten en cgg De Pont.
 
Wij bieden zorg op verschillende domeinen: 
- Beschut Wonen (woonbegeleiding): 
 Samen leven in kleinschalige groepen in 

de maatschappij 

- Psychiatrische thuiszorg: 
 ondersteuning van cliënten aan 

huis / coaching reguliere eerste lijn 
hulpverlening 

- Activering: 
 aanbieden van een zinvolle 

dagstructurering
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