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Aanvraag tot steun  

 

Steun aan de solidariteitskas van De Kiem. 

Deze aanvraag betreft steun aan de solidariteitskas van De Kiem. De solidariteitskas werd in 

het leven geroepen om minder kapitaalkrachtige bewoners te ondersteunen in hun drugvrije re-

integratie in de samenleving.  

 

Alle bewoners die residentieel in De Kiem verblijven en in de mogelijkheid zijn, storten uit 

solidariteit maandelijks een kleine bijdrage in de solidariteitskas. Bewoners die zelf niet over de 

nodige middelen beschikken, vragen in eerste instantie steun aan hun directe omgeving. Lukt 

dit niet, dan kunnen ze (naar het einde van hun programma toe) voor bepaalde zaken een 

aanvraag tot steun vanuit de solidariteitskas doen. Het betreft hier enkel zaken die met hun re-

integratie te maken hebben zoals het halen van een rijbewijs, het inschrijfgeld voor een 

bepaalde cursus, de aankoop van een bromfiets, de betaling van een huurwaarborg, de betaling 

van zich herhalende gezondheidszorgen (bv tandartskosten), het aankopen van een fiets, … 

enz. Het directiecomité van De Kiem beoordeeld deze aanvragen tot steun en kent deze toe in 

de vorm van een gift of een renteloze lening die in bepaalde gevallen (bv. het halen van een 

rijbewijs) niet moet worden terugbetaald.  

 

Iedere bijdrage aan de solidariteitskas, die ons in staat stelt bewoners te helpen in hun re-

integratie, is van harte welkom.  
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De Kiem vzw : een korte voorstelling. 

De Kiem is sinds 1976 actief als een toonaangevende organisatie binnen de drughulpverlening 
in Vlaanderen. De Kiem heeft een residentieel programma voor drugverslaafden te Gavere en 
ambulante centra te Gent, Ronse en Geraardsbergen.  
 
Op jaarbasis melden zich meer dan 1000 personen met middelenmisbruik aan bij de 
verschillende deelwerkingen van De Kiem. In 2016 werden 308 personen ambulant begeleid en 
58 personen startten een residentiele opname. De residentiële capaciteit bedraagt 35 
behandelplaatsen en 14 plaatsen begeleid wonen. De Kiem is daarnaast actief in verschillende 
gevangenissen en organiseert ook de drugpreventiediensten voor de gemeenten Merelbeke, 
Oosterzele, Melle, Destelbergen, Wetteren, Wichelen, Laarne, Evergem en Assenede. 
 
Als werkgever stelt De Kiem meer dan 50 medewerkers te werk.  
 

De Kiem gelooft in de kracht van mensen. Alle handelen vertrekt vanuit de mogelijkheid tot 
veranderen van ieder individu en vanuit zelfhulp en wederzijds hulp. In een klimaat van 
veiligheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen wordt verandering 
mogelijk. Vanuit een individuele hulpvraag van de persoon en zijn omgeving wordt gestreefd 
naar een aanpak op maat in diverse leefgebieden. Hierbij is men steeds gericht op herstel en 
waar mogelijk op een drugvrije re-integratie, met respect voor het tempo en de keuzevrijheid 
van de cliënt.   
 
De Kiem heeft bijzondere aandacht voor o.a. verslaafde vrouwen, cliënten met kinderen, 
allochtonen en mensen onder justitiële druk. Het ondersteunen en begeleiden van familieleden 
wordt gezien als een belangrijke meerwaarde in het herstel van de cliënt.   
 
Met een ervaren en betrokken ploeg van medewerkers (waaronder ervaringsdeskundigen) 
streeft De Kiem naar een menselijke en kwalitatieve hulpverlening en naar een actieve rol in de 
samenwerking met andere partners binnen het werkveld.  
 
In 2016 vierde De Kiem zijn 40-jarig bestaan, waarvan 10 jaar in Gavere ! 

 

Kennismaken met de werking van De Kiem 

 
Kennis maken met de werking van De Kiem kan via een uiteenzetting op bv. een bijeenkomst 

van jullie vereniging of serviceclub, maar nog beter kan dit via een bezoek aan De Kiem. Samen 

met de cliënten geven we dan uitleg bij het specifieke behandelmodel van een therapeutische 

gemeenschap. 
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