
INZOOMEN OP

Het Begijnhof: 
Inclusief wonen op een historische site 
met hedendaags comfort 
Een unieke woonsite met erfgoedwaarde
De geschiedenis van Het Begijnhof van Diksmuide 
gaat terug tot in de 13e eeuw. Helaas werd de site 
volledig verwoest tijdens WO I. Na de wederopbouw 
in 1923 woonden er (hulpbehoevende) vrouwen in 
gemeenschap. Sinds 1990 vestigde De Lovie vzw zich in 
Het Begijnhof. Het werd een thuis voor 20 mensen met 
een verstandelijke handicap. Deze unieke locatie kreeg 
met de jaren de erkenning van waardevol erfgoed en 
werd in 2000 beschermd als monument. 

Extra financiële middelen noodzakelijk
De voorbije jaren werd Het Begijnhof grondig 
verbouwd, een grote investering waarvoor we op 
zoek gingen naar extra financiële middelen. Vooreerst 
konden we een beroep doen op een erfgoedpremie. 
Aanvullend dienden we ook subsidiedossiers in bij het 
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA) en Leader (zie verder). In 2007 
behaalden we de vierde plaats in het tv-programma 
Monumentenstrijd, wat een mooie bonus opleverde. We 
zijn ook ontzettend dankbaar voor de vele privégiften 
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en schenkingen die we van serviceclubs en verenigingen 
mochten ontvangen! 

Verbouwingswerken in twee fasen
De verbouwingswerken worden in twee fasen 
uitgevoerd. In 2016 werd de gerenoveerde stadsvleugel 
(bestaande uit 4 woningen en de winkel met toeristisch 
onthaalpunt) opnieuw in gebruik genomen. Momenteel 
is de tweede verbouwingsfase (aan de poldervleugel) 
bijna afgerond. Naast renovatiewerken, breiden we 
de poldervleugel ook uit met een aanbouw die we de 
westvleugel noemen. 

Van sobere begijnenhuisjes naar charmante 
hedendaagse woningen 
De renovatie en verbouwing van Het Begijnhof zorgt voor 
heel wat beweging op de site. Iedere bewoner kijkt er op 
zijn eigen manier naar. Jean-Michel houdt alles goed in 
het oog. Hij heeft zijn vaste stek aan de ingang van Het 
Begijnhof en toont alle vrachtwagens en bestelwagens 
de juiste weg. Ingrid heeft dan meer oog voor de sterke 
bouwvakkers en bij Wilfried kan het niet snel genoeg 
gaan. Hij is het beu om steeds de trap te moeten 
nemen naar zijn kamer en wil verhuizen naar een 
woning met een lift. Ook andere bewoners hebben een 
idee voor hun toekomst. Samir wil verhuizen naar een 
studio, Didier en Alain willen dicht bij elkaar wonen en 
Dieter en Sofie willen gewoon blijven waar ze nu wonen. 

Bouwen aan een warme en inclusieve samenleving
In de westvleugel worden gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimten ingericht die ons in staat stellen 
inclusief te werken of contacten te leggen tussen de 
buurt en de bewoners. Ook komt er een vakantiehuis 
voor 7 personen en blijft de winkel ‘Het Huis van 
Juffrouw Sibylle’ een vaste waarde op de site. De kapel 
kan voortaan als multifunctionele ruimte gebruikt 
worden.
In 2018 werd voor Het Begijnhof een Leadersubsidie 
goedgekeurd. Belangrijke insteek hierbij was om de 
sociale (woon)functie die van oudsher aanwezig is in 
Het Begijnhof, verder te zetten. We willen dit graag doen 
samen met en in de samenleving. De middelen die we 
hiervoor ter beschikking kregen, laten ons onder meer 
toe de ontmoetingsruimten in te richten, inclusieve 
workshops te organiseren en verder op zoek te gaan 
naar samenwerkingen met lokale landbouwbedrijven. 
Ook werd Stadslink+ gelanceerd: een nieuwe, inclusieve 
en interactieve stadswandeling rond erfgoed voor 
personen met een verstandelijke beperking.

Kom jij ook wonen in het Begijnhof? 
Wonen op een historische site met hedendaags 
comfort, in een groene omgeving en toch in het 
stadscentrum: dat kan in Het Begijnhof! Dankzij de 
verbouwing aan de poldervleugel en de bijkomende 
westvleugel, breidt de wooncapaciteit op deze prachtige 
plek vanaf januari 2023 uit van 12 naar 35 personen. 
De gerenoveerde poldervleugel bestaat uit 10 
studio’s en 3 woningen voor respectievelijk 2, 3 en 
6 personen. Een aantal studio’s en woningen zijn 
volledig rolwagentoegankelijk. In de westvleugel vind 
je 2 rolwagentoegankelijke appartementen, een ruime 
keuken en gemeenschappelijke ontmoetingsruimten. 
De begeleidingsintensiteit is afhankelijk van jouw 
zorgvraag en kan variëren van enkele uren per week tot 
24 uur per dag en 7 dagen per week. Wij spelen graag zo 
flexibel mogelijk in op ieders nood aan ondersteuning. 
Zo heeft Marie-Jeanne graag een begeleider dicht in 
de buurt en kiest Dieter één moment in de week om 
samen op boodschappen te gaan. We werken ook 
samen met reguliere diensten en vrijwilligers, wat ons 
ruimte biedt om sterk individueel in te zetten op wat 
voor elke bewoner belangrijk is. 
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Ook op zoek naar dagondersteuning? 
Wij gaan graag samen op zoek hoe jij je talenten best 
kan inzetten. Antonella bijvoorbeeld kijkt iedere week 
uit naar het uurtje zwemmen en Jean-Michel kiest 
steevast voor het gieten van kaarsen in De Noortpoorte 
vlakbij. Mike gaat iedere woensdag helpen in het 
kringloopcentrum en Samir staat in voor het snijden 
van groenten in het plaatselijke restaurant. Anja en 
Achim zijn vaste medewerkers in Dorpspunt in Pervijze 
en Greet gaat iedere dag naar het maatwerkbedrijf 
Interwest. Voor iedereen is er dus een programma op 
maat. Zinvolle daginvulling, interessante ontmoetingen 
en samenwerking staan centraal. 
Benieuwd? Voor meer info of vragen kun je terecht bij 
Nele Delhaye via mail naar nele.delhaye@delovie.be of 
op via 057 344 259 en 0474 496 385.

Klaar voor de toekomst
De nieuwe infrastructuur en de uitbreiding van de 
capaciteit hebben vanzelfsprekend ook een invloed op 
de werking. Samen met de organisatie-architecten van 
‘Wilde Zwanen’ hebben we ons goed voorbereid op de 
toekomst. We zijn klaar voor deze nieuwe uitdaging en 
kijken ernaar uit om samen met familie, vrijwilligers, 
vrienden en buren een mooie invulling te geven aan 
inclusief wonen.

Ria Decorte, Yves Omey en Nelle Slosse
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