
Verblijf

Dagondersteuning

Mobiele en ambulante ondersteuning

Diagnostiek

Buitengewoon onderwijs

Inclusieve kinderopvang

Vrije tijd en vrijwilligerswerk

OLO-Rotonde vzw, met hoofdzetel Miksebaan 264 B (Brasschaat), biedt begeleiding aan mensen 
met een bepaalde ondersteuningsnood. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als gezinnen 
kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Onze locaties bevinden zich in de provincie Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen. Meer dan 1.000 medewerkers bieden kwaliteitsvolle zorg- en hulpverlening 
aan meer dan 7.000 mensen.

www.olo-rotonde.be

ABC

Jouw toekomst, onze zorg



OLO-Rotonde vzw, dat is een organisatie met een hart voor 
cliënten én medewerkers. Met een verscheidenheid aan diensten 
en activiteiten streven we naar een optimale levenskwaliteit voor 
jong en oud. Onze slogan luidt dan ook ‘Jouw toekomst, onze 
zorg’. 

Samen creëren we een thuisgevoel. Je kan rekenen op een 
veilige en warme omgeving. Voel je welkom bij onze verschillende 
diensten verspreid over de provincie Antwerpen en in  Gent. 

OLO-Rotonde heeft ongelooflijk veel in zijn mars: van een 
therapeutisch centrum waar je ook de leukste teambuildings 
kan organiseren (Ensō), een inclusief eethuis (Pure Pauze), 
een zorg- en buurtboerderij (Meander), vrije tijdsdienst 
(Ludentia), vrijwilligersorganisatie (Vonak), Opvoedingswinkels 
voor al je opvoedingsvragen, Inclusieve kinderopvang en 
Initiatief Buitenschoolse Opvang (Tierlantijn) tot buitengewoon 
basisonderwijs (OC Nieuwe Vaart en Triolo). 

We zijn erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH), het Agentschap Opgroeien 
en het Departement Onderwijs.

Wat is OLO-Rotonde vzw?

Er zit meer in jou dan je denktMe ander
Zorg- en buurtboerderij

Maakt deel uit van OLO-Rotonde vzw

Volg ons voor alle laatste nieuwtjes op

Wil je ons graag contacteren?

info@olo-rotonde.be

03/633.98.51

www.olo-rotonde.be Jouw toekomst, onze zorg

Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat (Hoofdzetel)

René is een 62-jarige man die enorm gepassioneerd is door 
muziek, zeer plichtsbewust is en binnenkort zijn allereerste 
kleinkind verwacht. Door een motorongeluk in 1981 liep hij 
een hersenletsel op en staan zijn 2 zonen, Justin en Michiel, 
hem samen met hun moeder bij. Om de familie en René zelf te 
ontzorgen krijgen zij hulp van OLO-Rotonde, waar René sinds 
2021 verblijft in Huize Toekomst 2 en naar de dagbesteding gaat. 

Een nieuw begin 
“Toen ik op zoek ging naar een leuke dagbesteding raadde 
een fijne collega bij KUNNIG (een maatwerkbedrijf), mij OLO-
Rotonde aan. Hij verblijft ook bij OLO-Rotonde en zei me dat 
het daar eigenlijk super leuk is. Hij was zo enthousiast over de 
organisatie dat ik ook wel eens wilde komen proberen. Ik begon 
met drie dagen dagbesteding per week, zo kon ik al wat wennen 
aan de nieuwe omgeving hier. Geleidelijk aan werd ik vaste 
bewoner van Huize Toekomst 2, waar mijn collega ook woont.”

Helemaal op zijn plaats
Voor Justin en zijn familie was het afwachten hoe René zijn 
verblijf ging verlopen. “Dat is héél moeilijk om in te schatten 
wat dat eigenlijk gaat zijn”, vertelt Justin. “Onze verwachtingen 
waren dat het een goede plek voor hem ging zijn maar eigenlijk 
weet je dat niet. De dagbesteding was heel fijn, maar een 

volledig verblijf hier is toch altijd met andere 
mensen. Met het persoonsvolgend budget was  
het voor ons wel wat moeilijk. Maar nu hebben ze 
de dynamiek omgedraaid, wij moeten nu samen 
zoeken: wat past er het best voor papa. Het is heel 
fijn dat wij bij OLO-Rotonde terecht konden omdat 
zij in één pakket heel veel samen aanbieden. 
Enerzijds waren wij zo ontzorgd, dat is al fijn. 
Maar eigenlijk was onze voornaamste nood: gaat 
papa hier gelukkig zijn? Hij was eigenlijk meteen 
vertrokken, dus onze verwachtingen zijn zeker 
overstegen.”

Getuigenis René Mol (cliënt dagondersteuning en verblijf)



Thema
Wie voorgaande edities al heeft meegemaakt, weet 
dat de Lichtjestocht van OLO-Rotonde elk jaar in een 
nieuw jasje gestoken wordt. Thema’s van voorgaande 
jaren waren o.a. ridders en jonkvrouwen, een verdrietig 
Sneeuwwitje en circus. Het hoeft niet gezegd dat alles 
in teken van dit thema staat. Cliënten en medewerkers 
van de verschillende afdelingen geven het beste van 
zichzelf om het domein zo mooi mogelijk te versieren 
met zelfgemaakte slingers, lichtjes, lampjes en kledij.

Ook de bezoekers kunnen hun steentje bijdragen. 
Trek je kast open en zoek naar de best passende 
(verkleed)kledij of wees creatief en knutsel 
iets in elkaar. Zo zal je zeker en vast de juiste 
outfit hebben voor de leukste wandeling van 
het jaar! Het thema van dit jaar is: Ruimtereis. 
Benieuwd welke buitenaardse wezens, astronauten 
of hemellichamen ons domein een bezoekje komen 
brengen!

OLO-Rotonde presenteert: Lichtjestocht

In 2017 werd de lichtjestocht in het leven 
geroepen. Een ‘nachtelijk’ event waar iedereen 
welkom is op de hoofdzetel van OLO-Rotonde 
(Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat). Tijdens 
deze avontuurlijke wandeling word je steevast 
verwend met mooie versieringen en personages, 
spannende activiteiten, gezellige kraampjes, 
lekker eten, leuke muziek en natuurlijk ook….. 
prachtige lichtjes. Dit voor jong en oud. De 
toegang is bovendien volledig gratis!

Hoe meer zielen, hoe meer….
In het verleden vonden al veel mensen hun weg 
naar de Lichtjestocht: Medewerkers, leerlingen van 
de school, cliënten van OLO-Rotonde of hun netwerk 
of gewoonweg buurtbewoners. Ook mensen die niet 
meteen een band hebben met OLO-Rotonde zijn zeker 
welkom. Heb je iets opgevangen via een flyer, facebook 
of via-via….. Kom gerust een kijkje nemen!

Verhaal 2022: Ruimtereis
De tocht gaat over een astronaut die op zoek is naar 
onderdelen om met zijn raket naar huis te vliegen. 
Help jij mee?

Wandeling
Het wandelparcours vindt, zoals altijd, plaats op de 
hoofdzetel van OLO-Rotonde (Miksebaan 264 B, 2930 
Brasschaat). De wandeling zit vol opdrachten, spelletjes 
en andere leuke activiteiten! Voor ieder wat wils: Kom 
je gezellig een hapje eten of een warme kop koffie of 
thee drinken? Word je graag vanaf het begin interactief 
betrokken in het verhaal en ben je benieuwd of de 
astronaut terug thuis geraakt? Of kijk je liever je ogen 
uit hoe het domein prachtig oplicht in de donkerte. 

Alles is aanwezig om er samen een geweldige 
vrijdagavond van te maken!     

Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat 

Vrijdag 18 november, 17u00-21u00

Thema Ruimtereis

€ Gratis

Pssst...
Vergeet je niet 
in het thema 
te verkleden!

Praktische informatie Lichtjestocht

Iedereen welkom



Word jij onze nieuwe collega?

Wie zoeken wij?

Welke voordelen bieden wij?

Werk jij graag en goed samen met mensen? Ben je betrokken, flexibel, leergierig, 
betrouwbaar en integer. Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken collega’s op 
verschillende diensten: van administratief medewerkers en opvoeders/begelei-
ders (voor volwassenen, jongeren en kinderen) tot logistieke medewerkers.

Échte ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden! Je komt in een leergierige 
organisatie met een sterk leerbeleid. Je ontvangt een marktcomform loon en 
extralegale voordelen. De toffe collega’s krijg je er gratis bij!

Medewerkers uit de leefgroepen aan het woord

Solliciteer vandaag nog!

Dát geeft echt voldo
ening!”

Bert Hoskens, leefgroep ‘Bosuil’

“Ik ben hier echt graag en heb 
mezelf gaandeweg kunnen 
ontplooien dankzij de kansen 
die me werden aangeboden, 
maar als je ziet hoe gelukkig 
de kinderen hier zijn, 

Jaimy Severin, IBO Lange Wapper

weet je waarvoor je het doet
.”

“Een oud-jongere op bezoek krijgen die 
intussen een vaste job, vaste vriendin 
en een eigen appartement heeft... 

Mel Smagge, leefgroep ‘Honk 2’

“Binnen OLO-Rotonde is er heel veel 
mogelijk! Ik kom elke dag met plezier 
werken. Ook de erkenning en liefde van 
de gasten en collega’s 

geeft een waanzinnige boost!


