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Zorgcoach helpt inwoners Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem met 
alle zorgvragen 
Het Leaderproject ‘Zorg in de binnentuin’ streeft naar integraal zorgaanbod 
voor bewoners van landelijke gebieden. 
 
De inwoners van Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem kunnen met al hun zorgvragen 
voortaan terecht bij een zorgcoach. Deze persoon helpt zoeken naar de geschikte oplossing 
en werkt een gepast zorgaanbod uit. Deze opzet past in het project ‘Zorg in de binnentuin’, 
dat streeft naar een integraal en geïntegreerd zorgaanbod voor bewoners van een landelijk 
gebied. 
 
Chantal Vanzieleghem is de eerste zorgcoach 
 
Chantal Vanzieleghem wordt de eerste zorgcoach voor de inwoners van Vleteren, Lo-
Reningen en Alveringem. Zijl helpt bij het zoeken naar de geschikte oplossingen voor 
zorgvragen en werkt een passend zorgaanbod uit. Hiervoor werkt de zorgcoach samen met 
alle bestaande zorg- en hulpverleners uit de regio. 
 
“Mantelzorgers of personen met een zorgbehoefte hebben het niet altijd gemakkelijk om 
informatie te vinden over algemene zorg of thuiszorg”, legt Chantal Vanzieleghem uit. “Vaak 
kampen deze personen met vragen waar ze niet direct een antwoord op vinden. Het is mijn 
taak als zorgcoach om hen daarbij te begeleiden en samen op zoek te gaan naar de beste 
oplossingen.”  
 
De zorgcoach is bovendien het centrale aanspreekpunt voor buurtgerichte zorg. Zij staat 
bijvoorbeeld klaar voor mensen die een ontmoetingsplaats willen creëren, die samen willen 
eten of op die gewoon op zoek zijn naar een gezellige babbel. Ook mensen die een beroep 
willen doen op een boodschappendienst kunnen voortaan bij de zorgcoach terecht. 
 
Chantal is telefonisch bereikbaar op het nummer 0478/88 67 02 of via mail 
(zorgcoach@binnentuinwesthoek.be). Elke woensdagvoormiddag kan iedereen ook tussen 9 
uur en 12.30 uur bij haar terecht in het gemeentehuis van Vleteren. Mensen die dit wensen, 
kunnen ook een huisbezoek aanvragen. Zij komt dan persoonlijk langs om de zorgvraag te 
bespreken en te verhelderen. 
 
Zorg in de Binnentuin kan rekenen op de steun van volgende partners: Leader Westhoek, 
OCMW Vleteren, Familiehulp, OCMW Lo-Reninge, Sociaal Huis Poperinge, Solidariteit voor 
het gezin, Thuisverpleging Wim Depoorter, Wit Geel Kruis, Dienst thuisverpleging 
Woonzorgcentrum OLV Gasthuis Poperinge, Dorpsdienst Nestor, Huisartsenkring ‘de 
Westhoek’, DVC Villa van Rin en  DVC de plataan. 
 
Meer informatie? 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kan u altijd terecht bij Chantal Vanzieleghem of 
Frans Verhegge, regiodirecteur Familiehulp Ieper (frans.verhegge@familiehulp.be of 0479/ 
56 41 14) 
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