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je sluit aan bij een groep 

je kan in de Bielzen terecht voor 

en/of na schooltijd, op woensdag-

namiddag of in de weekends of in 

vakantieperiodes

buso De Wissel is er voor jongeren 

tussen 12 en 21 jaar

het aanbod is gericht op leerlingen met 

een verstandelijke beperking en 

bijkomend autisme en/of gedrags- en 

emotionele stoornissen

begeleiders komen bij jou langs

en bekijken met jou waar je ondersteuning 

kan gebruikenook je ouders krijgen advies en begeleiding

je bent tussen 12 en 21 jaar 
je gaat niet voltijds naar school

je wil opvang na school of op woens-

dagnamiddag

Tordale voor jongeren

Onder-
steuning 
overdag

Onder-steuning bij jou
thuis

School

je bent tussen 12 en 21 jaar

je kiest voor toffe activiteiten 

en toffe begeleiders

je blijft één dag, meerdere of 

een week in de Bielzen

Verblijven
 in de 

Bielzen

Weekend,  vakantieopvang

Tordale
Tordale is een organisatie voor jon-
geren en volwassenen met een (ver-
moeden van) verstandelijke beper-
king. Wij bieden breed toegankelijke 
ondersteuning op vlak van wonen, 
leren, werken en ontspannen in de 
ruime regio van Torhout (Lichtervel-
de, Koekelare, Kortemark).

Tordale ondersteunt op maat van de 
cliënt. Op het vlak van wonen ver-
taalt zich dit in diverse woonvormen, 
van groepswonen tot zelfstandig 
wonen.  Er is ook een ruim aanbod 
aan dagondersteuning. Cliënten 
nemen deel aan artistieke, semi-
industriële en belevingsactiviteiten, 
vorming en krijgen ondersteuning 
bij hun dagondersteuning buiten de 
voorziening. 

Tordale biedt bijzondere aandacht 
voor mensen met autisme, gedrags- 
en/of emotionele problemen en bij-
komende problematieken. 



je krijgt ondersteuning op maat

je kiest om alleen te wonen of in 

groep
we gaan uit van jouw vragen en 

sterktes

Weekend,  vakantieopvang

Tordale voor volwassenen

begeleiders komen langs 

er is advies voor jou en je netwerk

je krijgt ondersteuning om zo zelf-

standig mogelijk te leven

je krijgt dagondersteuning op maat 

volgens jouw interesses en mogelijk-

heden
je kiest wanneer je komt en wat je 

doet
de focus ligt op inclusie Werk 

en 
activiteiten

je krijgt een vormingsaanbod op maat 

je kan je bijscholen ‘s avonds of in de 

namiddag

De leer-
winkel

De missie van 
Tordale
Tordale geeft mensen met een 
verstandelijke beperking het stuur 
in handen om hun leven zelf kwa-
liteitsvol uit te bouwen. We gaan 
uit van hun eigen kracht en bieden 
ondersteuning om die te verster-
ken.
Zowel het netwerk van de cliënt 
als de lokale samenleving worden 
bij de ondersteuning betrokken. 
Zo zet Tordale haar schouders 
onder een warme en inclusieve 
maatschappij waarin onze cliënten 
volwaardig thuishoren.
De aangeboden ondersteuning 
focust op het bevorderen van de 
kwaliteit van leven. We geloven 
dan ook rotsvast in ieders moge-
lijkheden en kiezen als christelijk 
geïnspireerde organisatie uitdruk-
kelijk om kansen te blijven bieden 
aan mensen met de grootste on-
dersteuningsnoden.
We gaan verantwoord om met de 
financiële middelen van zowel de 
cliënt als de organisatie.
Tordale is zorgzaam voor zijn me-
dewerkers zodat ze het beste van 
zichzelf kunnen tonen.

Onder-

steuning 

bij jou
thuis

Wonen 
in 

Tordale



vzw Huize Tordale
Bruggestraat 39 
8820 Torhout 

T   050 23 13 65 
M  info@tordale.be 
W  www.tordale.be
F Tordale

vzw Huize Tordale is erkend en vergund 
door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap.

Giften zijn welkom
Op www.tordale.be stellen wij steeds een concreet project voor  
dat u kunt steunen. Dat kan door overschrijving op 
rek. nr. BE98 4738 3583 3193 - BIC: KREDBEBB
Voor een gift vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Waarden van Tordale

Vrijwilligers in Tordale
Ook jouw talenten zijn welkom! In Tordale zijn wij 
steeds op zoek naar extra vrijwilligers. We leren jou 
graag beter kennen in een verkennend gesprek.  We 
zoeken samen naar vrijwilligerswerk dat aansluit bij 
jouw interesses. Neem nu vrijblijvend contact op.

Verbinding: 

Wij geloven dat 1+1 meer is dan 
twee. In Tordale zijn we ervan over-
tuigd dat we samen (medewerkers 
en cliënten met familie en vrienden, 
vrijwilligers, partners uit de regio) 
sterker zijn, elkaar kunnen inspi-
reren en steunen. We vormen één 
grote zorgzame familie.

Groeikansen:

Wij geloven dat mensen blijven 
groeien en ontwikkelen, dat iedere 
stap belangrijk is en blijven gaan 
voor waar we in geloven. 

Respect: 

Wij tonen waardering en eerbied 
voor de ander.  De Tordalien draagt 
de mensen om zich heen een warm 
hart toe. We praten respectvol met 
en over anderen. We vullen niet in 
voor een ander, we geven mensen 
een stem.

Gelijkwaardig:

Iedereen heeft evenveel waarde. We 
aanvaarden de mensen om ons heen 
zoals ze zijn.  We accepteren ieders 
eigenheid en houden rekening met 
ieders wensen en noden.

Iedereen is verschillend, uniek. Deze waarden, aangevuld met ieders eigen kwaliteiten, vormen de 

vingerafdruk van een Tordalien.


