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Akcent:  
creatief atelier            

PRAKTISCH INFORMATIE

Het PVT Salvenbos ligt in Heverlee en kan je gemakkelijk 
bereiken via de E40 (afrit 23, richting Waver) of via Leuven 
(Naamsepoort). 

De toegangsweg tot het PVT bevindt zich rechts van
‘Brasserie 500’, nabij de brug over de autosnelweg.

CONTACTPERSONEN  

Heb je interesse in onze werking?  
Heb je specifieke vragen? 
Of heb je een creatieve opdracht voor ons atelier? 

Contacteer dan onze atelierverantwoordelijken:

Nancy Renard, Ann Rega en Beatrice Windels
016 45 27 70
akcent@kamillus.broedersvanliefde.be

Of de coördinator van het PVT Salvenbos:
Kate Lippeveldt
016 45 29 56
kate.lippeveldt@kamillus.broedersvanliefde.be

Bereikbaar op weekdagen tijdens de kantooruren.



HET PVT SALVENBOS

Ons Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) biedt resi-
dentiële begeleiding en verzorging aan 60 bewoners van 
diverse leeftijden met een gestabiliseerde psychiatrische 
problematiek.

Het PVT is geen eindstadium, maar een periode in een
leven. Sommige mensen willen nog terug naar de maat-
schappij. Ze willen wonen in een beschutte woonvorm.
Ze willen alleen gaan wonen met begeleiding van bv.
mobiele teams. Ze kiezen voor een langer verblijf in een
PVT-omgeving.

Samen zoeken we hoe zij hun dag kunnen invullen met 
activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke interesses 
en mogelijkheden.

AKCENT

Akcent is een atelier waar het PVT Salvenbos activiteiten 
aanbiedt voor zijn bewoners. Sommige situeren zich in de  
hobby- en ontspanningssfeer, bv. breien, haken, houtbe-
werking, schilderen, het maken van wenskaarten. 

De producten zijn decoratief en vaak afgestemd op 
feesten. We bieden ze te koop aan via verschillende 
kanalen zoals lokale feestmarkten, onze eigen kerstmarkt 
of via Zorggroep Sint-Kamillus.

Daarnaast organiseren we ook meer arbeidsgerichte 
activiteiten, bv. drukwerk verzendklaar maken, documen-
tatiemappen samenstellen, folders  plooien of relatiege-
schenken inpakken. 

EEN (CREATIEVE) OPDRACHT VOOR ONS?

Als ons aanbod je op ideeën brengt, dan horen we het 
graag. We staan open voor creatieve en meer arbeids-
gerichte vragen. 

Contacteer onze atelierverantwoordelijken, Nancy 
Renard en Ann Rega. Zij luisteren naar je vraag of project 
en bekijken samen met jou of jouw organisatie wat 
mogelijk is.

We werken met een enthousiaste groep bewoners die 
jouw opdracht ter harte zullen nemen. 

Graag tot ziens! 


