Sociale tewerkstellingsprojecten
en organisaties uit de sociale economie
Maatwerkbedrijf vzw De Ploeg, Montenakenweg 53, 3800 Sint-Truiden, 011 – 58 03 01
www.vzwdeploeg.be
Samenwerking met het stadsbestuur voor het opruimen van sluikstortingen, onderhoud van
de binnenstad en fietsroute, diverse klussen en verfwerken, groenwerk en ecologische
onkruidbestrijding, bediening van de straatstofzuiger,…
Vzw De Ploeg voert diverse taken uit voor Sint-Truiden, en de omliggende gemeenten, maar
ook voor bedrijven, organisaties, scholen, particulieren.

Buurtrestaurants ‘Den Teluur’ door vzw Het Heft, Montenakenweg 53, 3800 Sint-Truiden
011 – 67 21 72
www.denteluur.be
www.dorpsrestaurant.be
De buurtrestaurants zijn een initiatief lokale diensteneconomie (LDE), een
samenwerkingsverband tussen vzw Het Heft en het stadsbestuur Sint-Truiden, waarbij 8
voltijdse werknemers maaltijden aanbieden op vijf verschillende locaties in Sint-Truiden,
Velm, Gelinden en Zepperen. Het buurtrestaurant biedt een alternatief voor de groeiende
vraag naar maaltijdbedeling, stimuleert de sociale contacten in wijken en dorpen, en serveert
gezonde, goedkope en lekkere maaltijden.

Het fietspunt door vzw Basis, Stationsplein 65, 3800 Sint-Truiden, 011 – 69 64 29
fietspuntsinttruiden@vzwbasis.be
www.vzwbasis.be
www.fietsenwerk.be
Het fietspunt is een initiatief lokale diensteneconomie (LDE) waar fietsen worden verhuurd,
gestald en hersteld. Zowel toeristen als dagelijkse pendelaars zijn welkom. Het stadsbestuur
steunt dit initiatief en betrekt het fietspunt in het algemeen fietsbeleid (toerisme, mobiliteit,
veiligheid en sociale tewerkstelling).

Kringwinkel Okazi, Naamsesteenweg 239, 3800 Sint-Truiden, 011-67 36 49
www.okazi.be
In de kringwinkel krijgen ingezamelde tweedehands spullen een tweede leven en worden ze
verkocht aan een democratische prijs. De kringwinkel is een organisatie waar mensen de
kans krijgen om werkervaring op te doen en van een opleiding kunnen genieten.

Maatwerkbedrijf vzw Bewel, Bewellaan, 3800 Sint-Truiden, 011-70 56 60
www.bewel.be
Bewel stelt personen met een arbeidshandicap tewerk. Zij werken vooral voor klanten in de
industrie: onderhoud, verpakkingen, assemblage, montage, drukwerk, groenonderhoud, …

Brede school door vzw In-Z, Rummenweg 2, 3800 Sint-Truiden, 0470 21 23 41
brede.school@in-z.be
www.in-z.be
Brede school legt verbindingen tussen verschillende scholen, vrijetijdsorganisaties en
welzijnsdiensten om de ontwikkelingskansen van kinderen tussen 3 en 12 jaar te vergroten.
Het stadsbestuur steunt dit initiatief via de stadsdienst voor flankerend onderwijs.

Woonzorgteam Aksi, Ulbeekstraat 21, 3830 Wellen, 012 – 21 42 84
info@aksi.be
www.aksi.be
Vzw Aksi voert kleine huis- en tuinklussen uit bij senioren, in samenwerking met het ocmw.

Arbeidszorg vzw Wiric, Speelhoflaan 5, 3800 Sint-Truiden , 011 – 58 21 50
groendienst@wiric.be
Dankzij de inzet van vzw Wiric wordt het domein Speelhof netjes gehouden: gras maaien,
hagen scheren, moestuin en rozentuin onderhouden,…

‘Rap op Stap’ vzw Horizont, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden , 011 – 69 70 30
sinttruiden@rapopstap.be
www.horizontvzw.be
‘Rap op stap’ is een initiatief voor sociaal toerisme waar mensen met een kleine
portemonnee terecht kunnen voor een daguitstap of vakantie. ‘Rap op stap’ heeft een ruim
aanbod op vlak van cultuur, sport en recreatie. Het stadsbestuur en het ocmw steunen dit
initiatief, via een wekelijkse zitdag in het sociaal huis.

Andere sociale economie organisaties, gehuisvest in de regio en actief op het
grondgebied van Sint-Truiden:
www.dewroeter.be (Kortessem)
www.team-alken.be (Alken)

