schrijving van alle afdelingen en meer info kan
je vinden op www.dekiem.be

GEVANGENISWERKING
De Kiem biedt in verschillende Vlaamse
gevangenissen oriëntatiegesprekken, indi
viduele begeleiding, groepsgesprekken en
terugvalpreventie aan. Het doel van deze ge
vangeniswerking is gedetineerden bewust te
maken van de problematiek eigen aan versla
ving en hen op een positieve manier te laten
kennismaken met de drughulpverlening.

PREVENTIE
Binnen een aantal politiezones verzorgt
De Kiem met één of enkele medewerkers
de dagelijkse werking van een dienst
voor drugpreventie en vroeginterventie.
Zie www.drugpunt.be
De Kiem geeft vorming aan professionelen
die met druggebruikers in contact komen en
engageert zich in initiatieven van preventie,
opleiding en onderzoek.

INTAKETEAM & AMBULANTE CENTRA
(elke werkdag te bereiken van 8u30 tot 17u00)
AMBULANT CENTRUM GENT
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
T. 09 245 38 98 / F. 09 245 41 71
ambulant.gent@dekiem.be
AMBULANT CENTRUM RONSE
Oswald Ponettestraat 31, 9600 Ronse
T. 055 21 87 00
ambulant.ronse@dekiem.be
AMBULANT CENTRUM GERAARDSBERGEN
Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen
T. 055 21 87 00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

STEUN ONS
Wie ons programma financieel wil steunen,
kan voor giften vanaf 40,00 euro een at
test voor fiscale vrijstelling bekomen. Bank:
BIC GEBABEBB / IBAN BE 270012 1652 3173

ADMINISTRATIE & DIRECTIE DE KIEM
ONTHAALAFDELING, THERAPEUTISCHE
GEMEENSCHAP, TIPI & HALFWEGHUIS
Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere
T. 09 389 66 66 / F. 09 384 83 07
admin@dekiem.be
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Ervaar je problemen door het gebruik van
drugs, alcohol of medicatie, dan kan je te
recht in De Kiem.
De Kiem heeft verschillende ambulante en
residentiële programma’s.
Het residentiële programma van De Kiem
omvat een onthaalafdeling, een therapeu
tische gemeenschap (TG), een woonhuis
voor (alleenstaande) ouders met kinderen
en twee halfweghuizen.
Het ambulante luik omvat ambulante be
handeling, een programma voor cocaïne
gebruikers, regionale preventiediensten en
een gevangeniswerking.
Deze verscheidenheid aan hulpverlenings
vormen maakt het mogelijk om in samen
spraak met jou een individueel zorgtraject
uit te stippelen en dit op jouw maat aan
te passen.
Waar mogelijk en gewenst betrekken en
begeleiden we jouw omgeving (familie,
partner, vrienden…).
We werken ook met andere partners binnen
of buiten de drughulpverlening samen om
tijdens en na De Kiem een passende en blij
vende zorg voor jou te garanderen.
De Kiem stelt zich in al zijn programma’s af
op de diversiteit binnen de samenleving.

BEHANDELING
De Kiem kiest voor een globale benade
ring, gericht op meerdere levensdomeinen.

We pakken hierbij niet alleen je middelen
misbruik, maar ook je onderliggende en
aanverwante problemen aan. We vertrek
ken hierbij steeds vanuit jouw hulpvraag.
De Kiem gelooft er in dat verandering mo
gelijk is en dat een klimaat van veiligheid,
wederzijds respect en verantwoordelijkheid
hiertoe bijdragen.
Ons gezamenlijk handelen beoogt een ver
betering van je levenskwaliteit, en streeft
naar herstel op klinisch, functioneel, maat
schappelijk en persoonlijk vlak. Waar moge
lijk is dit gericht op een drugvrije re-integra
tie in de samenleving. Dit alles met respect
voor het tempo en de keuzevrijheid van jou
en je omgeving.

KOSTPRIJS
De ziekteverzekering neemt de voornaamste
kost van je verblijf in het residentieel pro
gramma en je behandeling in de ambulante
centra te Ronse en Geraardsbergen ten las
te. Jij betaalt enkel het remgeld.
De ziekteverzekering betaalt het verblijf van
je kind in de Tipi zonder extra remgeld. Voor
je verblijf in het halfweghuis betaal je na
2 maanden een vaste vergoeding per dag.
De gesprekken in het ambulant centrum te
Gent zijn gratis.

INFO
De Kiem heeft een eigen website en een fan
pagina op Facebook en geeft een driemaan
delijks tijdschrift uit voor al wie geïnformeerd
wil blijven over de werking en de evolutie van
het therapeutische programma. Een wegbe

