
Hoofdzetel:Informatie - vragen - aanmelden:
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OLO-Rotonde vzw 
Miksebaan 264 b, 2930 Brasschaat 
03/633 98 50 ● info@olo-rotonde.be 



OLO-ROTONDE VZW

Wens je vrijblijvend extra informatie?
Heb je vragen rond kostprijs, administratie, wachttijden,... ?
Wil je graag een aanmelding doen?

Het OLO-Rotonde onthaalteam helpt je graag verder!
Je kan ons telefonisch bereiken: 03/633 98 99
Stel je je vraag liever via mail? onthaalteam@olo-rotonde.be

OLO-Rotonde vzw is een sociale organisatie met een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten
in diverse welzijnssectoren. Om en bij de 1.000 medewerkers bieden kwaliteitsvolle zorg en/of
hulpverlening aan meer dan 7.000 cliënten. Wij zijn actief in heel de provincie Antwerpen en ook in Gent.
 

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

PraktischPraktisch

AlgemeenAlgemeen

actief in heel de provincie Antwerpen en ook in Gentactief in heel de provincie Antwerpen en ook in Gent

meer dan 1.000 medewerkersmeer dan 1.000 medewerkers

meer dan 7.000 cliëntenmeer dan 7.000 cliënten

We ondersteunen en begeleiden dagelijks kinderen, jongeren, en hun gezinnen met zeerWe ondersteunen en begeleiden dagelijks kinderen, jongeren, en hun gezinnen met zeer

uiteenlopende noden, gaande van weinig intensief aan huis tot zeer intensief residentieel.uiteenlopende noden, gaande van weinig intensief aan huis tot zeer intensief residentieel.

We bieden buitengewoon onderwijs en inclusieve kinderopvang aan.We bieden buitengewoon onderwijs en inclusieve kinderopvang aan.

We begeleiden volwassenen met een beperking: zowel mobiele ondersteuning,We begeleiden volwassenen met een beperking: zowel mobiele ondersteuning,

dagondersteuning als residentieel verblijf.dagondersteuning als residentieel verblijf.

We zorgen voor vrijetijdsinvulling voor mensen met en zonder beperking.We zorgen voor vrijetijdsinvulling voor mensen met en zonder beperking.

We zetten in op het matchen van vrijwilligers met vrijwilligerswerk.We zetten in op het matchen van vrijwilligers met vrijwilligerswerk.

In een notendop:In een notendop:


