
 
 

Geupdate 16/07/2021 
 
 
Wil jij graag met jouw huisdier aan de slag als AAI-team? Super! 
 
Hier kan je een lijst vinden per provincie met centra die heel graag beestig bezoek willen 
ontvangen. Staat er een centra in jouw buurt bij? Laat zeker van je horen via info@aapvzw.be. 
 
 

ANTWERPEN 
Therapeutisch 
centrum 

KOCA vzw, Van 
Schoonbekestraat 131 
te 2018 Antwerpen 
 

Binnen het Koninklijk Orthopedagogisch 
Centrum Antwerpen (KOCA) willen ze 
graag 2 viervoeters om hun jongeren met 
autismespectrumstoornissen in contact te 
brengen met een huisdier en de daarbij 
horende voordelen. 
 

Therapeutisch 
centrum 

UPC Duffel, 
Stationsstraat 22 te 
2570 Duffel 
 

Binnen het Universitair Psychiatrisch 
Centrum (UPC) willen ze graag 3 
viervoeters om activiteiten met huisdieren 
aan te bieden aan volwassenen met 
psychiatrische problemen. 
 

Therapeutisch 
centrum 

PZ Campus Alexianen, 
Provinciesteenweg 408 
te 2530 Boechout 
 

Binnen de zorggroep van Multiversum 
biedt Cadenza behandelingen voor 
patienten met verslavingproblematiek. 
Door middel van een pilootproject willen 
ze gaan ervaren welke mooie effecten een 
dier kan hebben binnen deze setting. 
 

Therapeutisch 
centrum 

Kadans, Van 
Notenstraat 10 te 2100 
Deurne 

Binnen dit zorghostel voor dak- en 
thuislozen willen ze met ene dier kijken 
om meer verbinding te creeren en zo ook 
de zelfredzaamheid te vergroten.  

  
 
 
 
 



OOST VLAANDEREN 
Woonzorgcentra De Spoele,  Lamstraat 

44 te 9100 Sint Niklaas 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 
 

Woonzorgcentra De Plataan, 
Hospitaalstraat 12 te 
9100 Sint Niklaas 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 

Woonzorgcentra Ennea, Lepelhoekstraat 
19 te 9100 Sint Niklaas 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 
 

Woonzorgcentra Huize Den Dries, Dries 
53 te 9100 Sint Niklaas 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 
 

Woonzorgcentra De Notelaar, Oude 
Zandstraat 98 te 9120 
Beveren 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 
 

Woonzorgcentra Vlashof, 
Sparrenhofdreef 1B te 
9190 Stekene 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 
 

 
 
 
 
 



Joke Decru
Directeur AAP vzw

LIMBURG 
Woonzorgcentra De Bekelaar, Vlasstraat 

35 te 3920 Lommel 
 

Binnen het WZC willen ze een AAI-team 
om er samen met de bewoners een leuke 
activiteit te doen, of hen onder te 
dompelen in een hartverwarmende 
knuffelsessie. 
 

 
Heb jij interesse om AAI-team te worden maar is er nog geen centrum bij jou in de buurt? 
Niet getreurd, er zijn dan twee dingen die je kan doen. 
 

1. Steek zelf je licht eens op bij centra in jouw buurt om te kijken of ze interesse hebben 
in een AAI-team. Wij bezorgen je graag wat info om achter te laten bij de juiste 
persoon, zodat onze werking gekaderd kan worden. Via info@aapvzw.be kan je meer 
informatie verkrijgen. 
 

2. Even geduld. We zijn volop bezig met onze werking in Vlaanderen en daarbuiten uit 
te breiden. Blijf ons volgen op de sociale media, check regelmatig de lijst en wie weet 
staat er snel een centrum bij jou in de buurt op de planning. 

 
 
 
 


