
cvba so VILLA VIEF INVEST

Een thuis voor jongeren met
een matig verstandelijke beperking



Villa Vief vzw is een woonproject in Lokeren, opgericht door een aantal ouders van 
kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om er voor te zorgen 
dat onze kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig 
mogelijk kunnen wonen.

Zorg

De zorg wordt voorzien door het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of het 
Persoons Volgend Budget (PVB) van de bewoners. Zorg kan worden ingekocht 
naarmate er PAB of PVB voorhanden is. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen 
dat, wanneer onze kinderen thuis zijn, er permanent een persoonlijke assistent 
aanwezig is om een oogje in het zeil te houden. Overdag zullen alle bewoners, in 
de mate van het mogelijke, een eigen dagbesteding hebben (dagcentrum, begeleid 
werk, vrijwilligerswerk, …)

Omdat we niet weten wie, wanneer PAB of PVB toegekend krijgt is het 
noodzakelijk dat er een sterke solidariteit is tussen de bewoners. Alle toegekende 
budgetten worden samengelegd en gebruikt om voor de hele groep zorg in te 
kopen.

Woning

Om voor onze kinderen een huiselijke sfeer te kunnen bieden hebben we gekozen 
om een (t)huis te bouwen voor max. 10 jongeren.
Elke jongere zal een eigen ruime kamer hebben met eigen badkamer en zithoek.
Naast hun eigen kamer zal er een gemeenschappelijke keuken, leef- en
polyvalente ruimte , grote tuin... zijn waar ze samen activiteiten kunnen uitvoeren.
Dit alles onder begeleiding van een persoonlijke assistent zowel overdag als 
tijdens de nacht.

Word aandeelhouder van de
cvba so Villa Vief Invest
Om ons woonproject concreet vorm te geven hebben wij cvba so Villa Vief Invest 
opgericht. Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 
sociaal oogmerk.

Met de cvba so verkopen we aandelen ter waarde van €500 per aandeel.

VOORDELEN VAN JE INVESTERING:

Sociale meerwaarde

U helpt een maatschappelijk probleem oplossen. Het geld dat u investeert wordt 
besteed aan de bouw van een aangepaste woning voor jongeren met een matige 
verstandelijke beperking. Dankzij uw kapitaal draagt u bij tot de oplossing van een 
maatschappelijk probleem. U helpt mensen met een beperking aan een woning. 
En in één beweging aan meer levenskwaliteit.

cvba so Villa Vief Invest richt zich tot iedereen die een steentje wil bijdragen aan 
ons sociaal doel.

Het bouwen van ons woonproject Villa Vief vzw te Lokeren. Een solidair, inclusief 
en duurzame woonvorm voor 10 jongeren met een matige mentale beperking.

Meer info en registreren van aandelen kan via

www.villavief.be/investeren

www.villavief.be

investeren



www.villavief.be
villavief@telenet.be

villa.vief2@telenet.be
GSM 0496 58 54 10


