
Fietsen is een bijzonder aangename activiteit voor onze bewoners. 
Het verruimt hun grenzen en bevordert hun integratie en inclusie. 
Door ons zichtbaar te maken in het dorp of in de stad kunnen we Ter 
Heide en onze bewoners écht deel laten uitmaken van het dorp of de 
stad. 
 
Heel wat van onze fietsen zijn al enkele jaren oud en lijden onder de 
daarbij horende mankementen en een gebrek aan 
gebruiksvriendelijkheid voor onze bewoners. 
 
Een rolstoelfiets kost tussen de € 7 000 en € 8 000, afhankelijk van 
het type fiets. Een dure investering, maar een mooi afgelijnd project 
waar onze bewoners ongetwijfeld erg blij van zullen worden. 

ROLSTOEL- 
FIETSEN
A l l e  c a m p u s s e n  

W A T ?

B U D G E T  &  P L A N N I N G

Gewenste uitvoering: 2019 

Totaalprijs: € 7 000 à € 8 000 per stuk, incl. BTW 

Wil je dit project steunen met een kleine bijdrage? Dat kan ook! Voor 

stortingen vanaf € 40  ontvang je een fiscaal attest. Storten kan op 

onze fiscale rekening (BE90 0910 1151 4232) met vermelding "naam 

project, voornaam + naam".

W I E  Z I J N  W I J ?

Ter Heide biedt professionele ondersteuning 
aan 430 personen met een meervoudige 
beperking. 650 medewerkers geven hiervoor 
elke dag het beste van zichzelf. Dit verspreid 
over 4 campussen in Limburg: Genk, 
Zonhoven, Borgloon, Tongeren. Ter Heide is 
bovendien een warme thuis voor zijn 
bijzondere bewoners. We willen in Ter Heide 
veel mensen ontmoeten en samen met hen 
aan de weg timmeren voor een goed en 
kwaliteitsvol leven voor onze bewoners.
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