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Beste lezer,

Hebben jullie ook al gemerkt dat het lente is? De paasbloemen komen piepen,
pasgeboren lammetjes huppelen rond in de weide en de mensen maken weer tijd voor
een praatje op straat. Plezant!

Naar goeie gewoonte versturen wij onze lente-editie van VictorSprokkels op 2 april:
Wereld Autisme Dag. Graag vragen wij jullie aandacht voor Art for Victor, de
kunsthappening die door de Vrienden van Victor wordt georganiseerd ter ere van
Wereld Autisme Dag. Meer informatie over dit evenement vind je verder in dit nummer.

Autisme treft niet alleen de persoon met autisme maar ook het volledige gezin. Naar de
persoon met autisme en de ouders gaat veel aandacht uit, maar de broers en zussen
(‘brussen’) worden wel eens vergeten. Zoals jullie weten, heeft onze dienst al jarenlang
aandacht voor de brussen. In dit nummer willen wij de brussen centraal stellen: lees
daarom zeker onze Links en weetjes.

In dit nieuwe nummer van VictorSprokkels vind je ook:
• oproep deelname wetenschappelijk onderzoek
• oproep kandidaten brussencursus
• nieuws van onze bezoekouderwerking
• een verslag van Music for Life 2014

Veel leesgenot!
Stien Peeters
Directeur vzw Victor



Inhoudstafel

Hint: klik op de titels om direct naar de juiste pagina te springen.

april 2015

Links en weetjes

Nieuws van de contactpersoon

Nieuws van de administratie

Oproep

Victor online

Nieuw(tje)s bij Victor

Sponsoring

Brussencursus

Bezoekouderwerking

Toekomstige activiteiten

Music for Life

Vrienden van Victor



Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw
Victor. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op
051 25 25 28. Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan
contact met je op als je je gegevens achter laat.

Hoe aanmelden?

Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
• telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be

Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of
zijn/haar ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve ons dit
te melden. Op die manier kunnen wij een oplossing voorzien.

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

• Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be

• Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be

WijzigingVictorinfo

Vanaf 1 april 2015 is een nieuwe versie van Victorinfo (charter collectieve rechten en
plichten) geldig. U kan, indien gewenst, deze nieuwe versie opvragen via
info@vzwvictor.be of via je thuisbegeleider.

Nieuws van de administratie
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http://www.vzwvictor.be
info@vzwvictor.be


Nieuws van de contactpersoon

Een nieuwe afkorting binnen het zorglandschap… FAM

Wat?

Flexibel aanbod meerderjarigen (FAM).
Dit project binnen de meerderjarigenzorg ging eigenlijk al van start op 1 januari bij
een aantal pilootvoorzieningen. Vanaf 2015, zouden alle voorzieningen voor
meerderjarigen FAM moeten worden. FAM is echter geen einddoel, maar een
tussenstap naar vraaggestuurde hulpverlening en de daarmee gepaard gaande
persoonsvolgende financiering.

Doel?

Meer zorg op maat voor volwassenen met een beperking die nood hebben aan
ondersteuning. Net zoals bij de minderjarigen, krijgt men binnen de
meerderjarigenzorg ook de mogelijkheden om vlotter te schakelen tussen de
verschillende zorgvormen binnen een voorziening. Er wordt ook niet méér
ondersteuning geboden dan wenselijk / noodzakelijk is. Men vertrekt vanuit de
krachten van de persoon met een beperking en zijn netwerk. Men gaat uit van
vraaggestuurde zorg.Voorzieningen zullen als FAM hun middelen meer flexibel
kunnen inzetten. Op die manier zouden meer mensen geholpen moeten worden.

Er zijn 3 soorten ondersteuningspakketten:

1) FAM middenfrequente woonondersteuning:
• individuele psychosociale begeleiding
• kortdurende dag- of woonondersteuning

2) FAM dagbestedingsondersteuning:
• individuele psychosociale begeleiding
• dagondersteuning
• kortdurende woonondersteuning

3) FAM intensieve woonondersteuning
• individuele psychosociale begeleiding
• dagondersteuning
• woonondersteuning

Een voorbeeld om dit te verduidelijken!

Nu kies je er bv. voor om gebruik te maken van een woonvorm waar je bijna
permanent verblijft/woont. Maar misschien heb je voldoende ondersteuning als je
slechts 3 dagen en nachten in de voorziening verblijft? Zo kan je kamer de andere
dagen/nachten gebruikt worden voor iemand anders die opvang zoekt.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar de website van het
VAPH:
• Meerderjarigen (FAM): klik hier
• Minderjarigen (MFC): klik hier
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http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8380166-Flexibel+aanbod+meerderjarigen.html 
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8380163-Multifunctioneel+centrum.html


In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij de brussen.

Tinneke Moyson, werkzaam aan de Hogeschool Gent, verdiept zich al jaren in
onderzoek naar brusjes. Ze organiseert jaarlijks een brussenkamp. Voor meer informatie
over het kamp kan je haar bereiken op tinneke.moyson@hogent.be. Voor 2015 is het
kamp jammer genoeg al volzet.

Deze video is ideaal om samen met brusjes te bekijken.

Voor jonge brusjes kunnen we volgende boeken aanbevelen:

• Altijd weer wat! Belevenissen van een brusje - Florine Puts
• Anders is niet minder goed - Julia Rawlinson, Lynne Chapman
• Hallo, ik ben er nog - Lilian Huis in ’t Veld
• Ik wil een vriend met rode schoenen aan - Kristien Dieltiens, Kris Nauwelaerts
• Mick is anders omdat hij autisme heeft - Colette de Bruin, Anouk de Bruin
• Mijn broer heeft autisme autisme autisme - Benny Braem
• Mijn broer is een orkaan - Kolet Janssen
• Mijn broertje heeft autisme - Jennifer Moore-Mallines
• Mikko, mijn stoere broer - Hĳltje Vink
• Stijn is anders - Marleen Vanvuchelen
• Stin is anders - Ron Langenus, Marijke Meersman
• Weet jij wat autisme is? - Ellen Sabin
• Weet jij wat het is om anders te zijn? - Ellen Sabine

Voor oudere brussen en volwassenen bestaan volgende boeken:

• Bijzondere broers en zussen - Annette Hames, Monica McCaffrey
• Broers en zussen van speciale en gewone kinderen - Frits Boer
• Broers- en zussenboek. Voor en door brussen met een bijzondere broer of zus- Anjet

van Dijken
• Groene appels en zussenknuffels - Riet Steel, Stijn Vandevelde, Leen Poppe
• Superbrus, een megaklus - Annelies Snoecks
• Tussen trots en ergernis. Als je broer of zus autisme heeft - Eva Van der Linden

Links en weetjes

april 2015

https://www.youtube.com/watch?v=7ppS0jm0VVw
tinneke.moyson@hogent.be
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Websites met interessante informatie:

Indien jullie nog andere boeken of websites kennen die aan te bevelen zijn, laat het zeker weten
via onze facebookpagina!

Wist je dat?!

• … broers en zussen gemiddeld 50% dezelfde genen hebben?
• … we in het Nederlands en Frans geen woord hebben die zowel broer(s) als zus(sen)

betekent? In het Engels heet dit ‘sibling’, in het Duits ‘Geschwister’.
• … veel brussen hun broer of zus met een beperking heel ‘gewoon’ vinden en hem/haar niet

altijd als ‘speciaal’ of ‘anders’ beschouwen?
• … er drie collega’s op onze dienst werken die zelf brus zijn?

http://bijzonderebroerofzus.nl/site/brusjes/Home/
http://www.mindguide.nl/Page/nctrue/sp2678/index.html
http://www.broersenzussen.be/
http://www.brussen.be/
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Oproep

Om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, is het nodig dat wij op de hoogte blijven
van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek.
Graag werken we dan ook mee als hogescholen of universiteiten vragen hebben voor ons
doelpubliek.

Oproep 1

Hieronder een vraag van Valérie Vanhees, die namens Artevelde Hogeschool (Gent), de UGent
en de UCL (Louvain-La-Neuve) de oproep lanceert:

Steeds meer studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) maken de overstap naar het
hoger onderwijs. Dit brengt heel wat uitdagingen mee voor deze jongeren, maar ook voor hun
gezinsleden. Aan de Universiteit van Gent loopt momenteel een onderzoek 'ASS in de transitie
naar het hoger onderwijs' waarin de onderzoekers via een individueel interview de ervaringen
van deze jongeren en hun ouders beluisteren.

Het onderzoeksteam is startklaar en is nog op zoek naar deelnemers. Het gaat om:
- leerlingen met ASS
- laatste jaar secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon onderwijs)
- van plan om verder te studeren in het hoger onderwijs
- alsook hun moeders en vaders

Wie interesse heeft of vrijblijvend meer informatie wenst, kan contact opnemen met
valerie.vanhees@ugent.be of 0474 39 18 38.

Oproep 2

Het Psychiatrische Centrum Dr. Guislain doet in samenwerking met het UZ Gent onderzoek
naar de behandeling en begeleiding van personen met een lichte of matige verstandelijke
beperking en ASS. Ze willen nagaan of gedragsproblemen verminderd kunnen worden. Ze zijn
nog op zoek naar mensen die willen deelnemen aan het onderzoek.

Deelnemers moeten aan al deze criteria voldoen:
- tussen de 20 en 50 jaar oud zijn
- een matige of licht verstandelijke beperking hebben
- de diagnose (of een vermoeden van) autisme hebben
- regelmatig agressief of zelfverwondend gedrag vertonen
- geen antidepressiva en/of neuroleptica nemen.

Meer informatie kan je hier vinden.

valerie.vanhees@ugent.be
http://www.senvzw.be/wg/oost-vlaanderen/content/onderzoek-gedragsproblemen-en-depressie-bij-personen-met-een-verstandelijke-handicap-en-autisme
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Oproep 3

Michèle De Groote, studente aan de UGent, is begonnen aan een project over kunst en brussen.
Meer informatie vind je op de flyer hieronder.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via michele.degroote@ugent.be.

michele.degroote@ugent.be 


Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze
facebookpagina.
We lichten er enkele uit:

• Een jongen met Asperger spreekt in deze video over letterlijk taalbegrip en
over hoe hij emoties interpreteert.

• Huisdieren verbeteren de sociale vaardigheden van kinderen met autisme
volgens onderzoekers van de universiteit van Missouri-Columbia. Lees hier
het artikel.

• Voetballer Laurent Ciman van Standard verhuist naar Canada omdat hij
vindt dat de zorg voor mensen met autisme in ons land rampzalig is. Dr.
Peter Vermeulen (Autisme Centraal) en prof. dr. Herbert Roeyers reageerden
in Het Nieuwblad op de kritiek.

• In een Amerikaans verborgencameraprogramma WWYD gaat een gezin
(acteurs) eten met hun zoon met autisme (acteur). Een man in het restaurant
(acteur) reageert zeer negatief. Hoe zullen de andere mensen in het
restaurant reageren tegenover deze man en tegenover het gezin? Bekijk het
hier.

• Op Youtube spotten we een mooi filmpje over een vierkantje dat heel graag
bij de cirkeltjes wil horen.

• Karrewiet Plus maakte de reportage ‘Gewoon anders’. Drie jongeren met ASS
vertellen wat autisme is. Herbekijk de aflevering hier.

• Hier kan je een interview lezen met Patricia van Wijngaarden: ‘Vrouwelijk
autisme is wat minder bizar’ waarin ze uitlegt dat ontwikkelingsstoornissen
vaak gemist worden bij meisjes.

• Normaalbegaafde kinderen met autisme kunnen vanaf volgend schooljaar
terecht in 166 scholen BuOnd die type 9 aanbieden, specifiek voor leerlingen

met ASS. Hier lees je meer info in een artikel met Hilde Crevits.

• Videogames zouden voor mensen met ASS zouden sociale vaardigheden
kunnen aanscherpen. Meer info vind je hier.

• Bekijk hier ‘Een prinsvriendelijk sprookje’, van Marjon Kuipers. Het is een
verhaal voor klein en groot over autismevriendelijkheid.

Victor online
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https://www.youtube.com/watch?v=aiT7jnee6D4
http://www.scientias.nl/autistische-kinderen-met-huisdieren-zijn-assertiever/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801681573237531&set=pcb.801682433237445&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=IVcDejYmk8w
https://www.youtube.com/watch?v=7o2gk0bS2Pw 
http://www.ketnet.be/karrewietplus/gewoon-anders/uitzending 
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/124790/Patricia-van-Wijngaarden-Vrouwelijk-autisme-is-wat-minder-bizar.htm
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2234511
http://www.demorgen.be/wetenschap/videogames-scherpen-sociale-vaardigheden-van-autisten-aan-a2110013/
https://www.youtube.com/watch?v=NC4FmWHQthk
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• Anne van de Beek stelde een lijst samen met films waar personages met
autisme in voor komen. Je kan deze hier bekijken.

• Hier vind je een interview uit Weliswaar met prof. dr. Herbert Roeyers en
Valérie Van Hees over studeren met autisme: ‘prikkelproblemen en
pluspunten’.

• In dit blogartikel schenkt Henrieke Dirks aandacht aan de positieve
kenmerken van mensen met autisme en geeft ze voorbeelden waar hun
talenten goed tot hun recht komen.

• Hier kan je een interview uit Engagement met Autisme met Henny Struik
lezen: ‘Begrip van andere mensen is nietszeggend, als je vol onbegrip naar
jezelf toe zit’.

• In dit artikel uit Onafhankelijk leven met als titel ‘Het recht een asociale
rotzak met een beperking te zijn’ geeft een man met een beperking zijn
mening over de zorgvernieuwing.

• Via deze link kan je de resultaten zien van een grootschalig online
onderzoek van het Interactive Autisme Netwerk (IAN) Project. Zij hebben
informatie verzameld over de uitdagingen en stressoren bij ouders van
kinderen met autisme.

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

Ga naar https://www.facebook.com/victor.vzw. Kijk rechtsboven naar onze omslagfoto. Ga
met je muis op ‘Vrienden’ staan en klik op ‘Meldingen ontvangen’. Je krijgt dan een melding
bij elke nieuwe status of nieuwe link (je krijgt geen melding bij elke reactie hierop). Zo blijf
je van alles op de hoogte!

We hebben ondertussen al meer dan 900 facebookvrienden!

http://www.autismeacademie.nl/2015/02/05/lijst-met-films-waar-personages-met-autisme-voorkomen-samengesteld-door-anne-van-de-beek-www-typist-nl/
http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/studeren-met-autisme-prikkelproblemen-en-pluspunten
http://www.henriekedirks.nl/blog/positieve-kenmerken-van-autisme/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=827275037344851&set=pcb.827275757344779&type=1 
http://www.onafhankelijkleven.be/blog/detail/het-recht-een-asociale-rotzak-met-een-beperking-te-zijn
http://www.autismeacademie.nl/2015/02/15/de-grootste-stressoren-van-ouders-van-kinderen-met-autisme-door-erika-holthuizen/?utm_source=Auticomm.+nieuwsbrief&utm_campaign=1046e89760-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_aa88714412-1046e89760-43169197
https://www.facebook.com/victor.vzw. 


• Marieke Desimpel werkte sinds augustus 2012 bij ons via tijdelijke opdrachten.
Jammer genoeg konden we Marieke op lange termijn geen perspectief bieden en
kwam een nieuwe uitdaging op haar weg. Marieke werkt sinds begin februari als
coach voor het team volwassenen bij Pleegzorg West-Vlaanderen. Wij wensen
Marieke bijzonder veel succes!

• Kathleen Vandenberghe vervangt Marieke in de volwassenenwerking. Kathleen
heeft een diploma Bachelor Gezinswetenschappen op zak en werkte voordien bij
Begeleid Wonen Cadans in Brugge.

• We namen afscheid van Line Deconinck, die als administratieve kracht veel
mensen te woord stond. Haar taken worden tijdelijk opgenomen door Karien
Willaert.

• Evelyn Asseloos, ervaringsdeskundige, mama én studente maatschappelijk werk,
doet stage op onze dienst. Zij zal onze bezoekouderwerking mee opvolgen en
meewerken aan het bemannen van de telefoonpermanentie. Daarnaast zal zij
samen met een ervaren thuisbegeleider één gezin mee ondersteunen.

• Er is een nieuw lid bij de Vrienden van Victor: Ingrid Demyttenaere. Welkom!

• In december en januari kregen we maar liefst drie keer inspectie:
o De inspecteur die onze kwaliteit onder de loep kwam nemen, concludeerde

met “U geeft blijk van een degelijke werking op alle echelons.”
o Ook de financiële inspecteur gaf ons goeie punten: “Ik heb geen

noemenswaardige opmerkingen. Geen eigenlijk.”
o De fiscale inspectie was de laatste. Ook hier verwachten we goede punten!

• Eind januari stelde onze stagiaire Liesa Donck haar stageproject voor in een
informatieavond voor ouders: “woede bij kinderen met autisme”. De
inschrijvingen kwamen zo massaal binnen, dat we een tweede avond hebben
gepland. Ook die was direct volzet. Liesa zal een derde presentatie geven.
Interesse? Meer informatie vind je in onze Kalender.

Nieuw(tje)s bij Victor

april 2015
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Brussencursus

Terugkomdag cursus 2014

In het najaar 2014 ging er een brussencursus door. Op woensdag 25 februari was er een
terugkomdag voor deze brussen: leuk om die enthousiaste gezichten terug te zien. We deden een
korte quiz om na te gaan wat ze onthouden hebben en we kunnen zeggen dat alle brussen met
glans geslaagd zijn!

Toen we de brussen vroegen wat ze van de cursus vonden, kregen we deze leuke reacties:

“De brussencursus was superleuk. Ik heb nog meer bijgeleerd.” (Warre)
“Leuk en interessant.” (Ruth)
“Het is altijd super interessant en we lachen altijd keiveel.” (Margot)
“De brussencursus is superleuk! Waar je kan vertellen wat je wilt en hoeveel je wilt. Je kan ook
veel lachen! Super gewoon!” (Marlies)
“Super” (Lennert)
“Een echte aanrader voor brussen. Een tof concept en leuk dat we Liesa als stagiaire hadden.”
(Robbe)

Nieuwe cursus 2015

Dit najaar organiseren we opnieuw een cursus voor brussen. Er staan heel wat zaken op het
programma: kennismaking, uitleg autisme, ervaren hoe het kan zijn om autisme te hebben, stil
staan bij de gevoelens die je kan hebben als brus, tips en nog zo veel meer. Af en toe het
serieuzere werk dus, maar steeds met voldoende tijd om te lachen en plezier te maken!

Praktische informatie:

• Data: 7, 14, 21, 28 oktober, 18, 25 november en 2 december 2015 telkens van 13u30 tot 16u30
• Locatie: Vzw Victor, Onze Lieve Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
• Kostprijs: 2 sessies ( = €10) per namiddag + €10 voor cursus en drankje

LETOP! Enkele belangrijke zaken om rekeningmee te houden.

De cursus kan enkel gevolgd worden door brussen:
• die in het 5de, 6de leerjaar of 1ste, 2de middelbaar zitten
• waarbij de thuisbegeleiding reeds opgestart werd (geen Kortbegeleiding of Advies & Consult)
• waarbij er een geldige PEC/ISV (erkenning voor thuisbegeleiding) is voor de periode van de

cursus

Spreek je thuisbegeleid(st)er gerust aan bij vragen.

Charlotte Willaert
Coördinator brussenwerking
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Bezoekouderwerking

In dit themanummer over de context rond personen met autisme, mogen we zeker de ouders
niet vergeten. Graag stellen we daarom onze bezoekouderwerking nog even aan je voor!

Onze bezoekouderwerking bestaat momenteel uit dertien geëngageerde bezoekouders.
Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen die vroeger thuisbegeleiding kregen. Als ouder leven ze
zelf dag in dag uit met een kind met autisme. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal
inleven, omdat heel wat verhalen gelijklopend zijn.

Bezoekouders bieden vooral een luisterend oor aan andere ouders, zonder te oordelen of te
veroordelen. Ze luisteren naar jouw verhaal, bezorgdheden, vragen, frustraties … Zo vormt de
bezoekouderwerking een emotionele aanvulling op de thuisbegeleiding.

De bezoekouderwerking bestaat uit twee luiken.

1) Enerzijds zijn er de individuele bezoeken van een bezoekouder bij de aanvragende ouder thuis.
Dit kan zowel tijdens de wachttijd als tijdens de thuisbegeleiding.
Deze individuele bezoeken zijn gratis.

2) Anderzijds wordt minstens twee maal per jaar een gespreksavond georganiseerd op de dienst.
In groepjes kan gepraat worden over bepaalde autismegebonden thema’s. Met deze avonden
richten we ons vooral op gezinnen die op onze wachtlijst staan.
Voor de gespreksavonden wordt €1 per persoon gevraagd.

Een individueel bezoek kan aangevraagd worden:
• tijdens het inschrijvingsgesprek
• via de thuisbegeleid(st)er
• via 0479 02 59 39
• via bow@vzwvictor.be

Lien Devriese
Coördinator bezoekouderwerking
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Music for Life

Groot was ons enthousiasme toen we hoorden dat er in 2014 ook een editie van Music for Life
zou georganiseerd worden door Studio Brussel.

Er werden twee acties geregistreerd ten voordele van onze dienst: “Marsman for Victor” en
“Straatmuziek for Life”.

De eerste actie, “Marsman for Victor”, vond plaats op 8 december 2014 en werd georganiseerd
door onze medewerkers en de Vrienden van Victor. Ook buitenstaanders kwamen helpen en
werden zo medestanders: fijn!

Foto’s van de avond vind je hier.

Stijn Vandamme maakte een kanjer van een filmpje, een laudatio als cadeau voor de talrijk
aanwezige acteurs. Je vindt het filmpje hier.

De reactie “dit zou ik met mijn team niet kunnen organiseren” deed ons veel plezier! Wij kunnen
samen inderdaad grenzen verzetten. Dank dan ook aan alle aanwezigen, sponsors en
medewerkers!

“Straatmuziek for Life”, de tweede actie, vond plaats op 21 december: Ferre Verstraete en Marnix
Duhamel zorgden voor bijzonder veel ambiance in de stations van Izegem en Roeselare. Ze
speelden ook in Brugge en Gent, waarna ze naar De Schorre in Boom trokken. Ze kregen
“airplay” en speelden de boel plat. Herbeleef het hier.

Daarnaast konden mensen plaatjes aanvragen voor het goede doel en was er de verkoop van de
(w)armbandjes.
Mensen die €40 of meer betaalden voor hun plaatje zullen van ons een fiscaal attest ontvangen.

https://www.facebook.com/MusicForVictor/photos_stream
https://www.youtube.com/watch?v=5CYJ-Y6roKk 
https://www.youtube.com/watch?v=nN06dB4dYw0


april 2015

Vrienden van Victor

Heet van de naald:

Een initiatief van Vrienden van Victor (VvV), integraal ten voordele van vzw Victor:

Een tentoonstelling van kunstwerken gemaakt door personen met autisme.
Hoofdexposant is kunstenaar Thijs Vander Meiren.
De Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie De Haan participeert en stelt kunstwerken van
een zestal personen met autisme ter beschikking.

VvV wil mooie kanten van autisme tonen. Autisme is niet vreemd in de kunst. We geven jonge
kunstenaars met autisme de kans om tentoon te stellen.
Peter Vermeulen, auteur van het boek Dialogica over de link tussen autisme en kunst, licht toe
op de opening die doorgaat op 30 april.
Is autikunst verschillend van andere kunst? De werken zijn “krachtig, spontaan, expressief ”. Ze
bewegen ons oog en roeren onze ziel maar zijn ze buiten-gewoon?

Programma

Donderdag 30 april 18u
Opening met presentatie door dr. Peter Vermeulen en receptie

Woensdag 6 mei 16u -20u vrije toegang tentoonstelling
Donderdag 7 mei 16u -20u vrije toegang tentoonstelling
Vrijdag 8 mei 16u -20u vrije toegang tentoonstelling
Zaterdag 9 mei 18u -20u slotdeel en receptie

De tentoonstelling is gesloten tussen 1 en 5 mei

Waar ?

Firma Sercu, 1ste verdieping
Brugsesteenweg 380 te Roeselare (ruime parking is voorzien)
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Opening

donderdag 30 april: €20

Toegangskaarten

Te bestellen:
- via een mail met als titel: “opening Art for Victor” naar vrienden.van.victor@gmail.com
- via http://goo.gl/forms/0m28o8RhRN

Slotdeel

zaterdag 9 mei: vrije gift vanaf €5, ter plekke te betalen

Dr. Peter Vermeulen, °Roeselare, 10 augustus 1962 is een Vlaams pedagoog en autoriteit op het
gebied van autisme.

Thijs Vander Meiren, ° Roeselare, 8 juli 1985 schildert acryl op canvas. Vander Meiren houdt van
realistische weergave en bezit een geraffineerde techniek met sterke expressie. Hij ontwerpt ook
3D-animaties in een “fantastische” context. Hij is student aan SASK (Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten, Roeselare).

De Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie van De Haan (BGK) is een recent initiatief van
bezielster Martine Permentier, gesteund door de gemeente De Haan. De kunstacademie zet z’n
deuren open, ook voor personen met een beperking. Onlangs kwam er een groepje voor
jongeren met autisme bij. Het belang van dergelijk aanbod is uitzonderlijk en een voorbeeld.

vrienden.van.victor@gmail.com
http://goo.gl/forms/0m28o8RhRN   
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Vermeulen
https://www.facebook.com/pages/Buitengewone-gemeentelijke-kunstacademie-De-Haan/521241561298765?sk=timeline


Het eerste kwartaal van 2015 mochten wij mooie sommen ontvangen, sommen
die ons ademruimte geven om kwalitatieve dienstverlening te bieden.

• We konden de leden van Kiwanis Roeselare1 overtuigen van onze ambitie om
ook dit jaar weer groepsbegeleiding te organiseren. Kiwanis Roeselare 1 helpt
de inschrijvingskost voor de ouders te beperken.

• Dankzij jullie massale stemmen in november mochten we een cheque
ophalen bij de uitreiking van de ING Solidarity-awards.

• Drie gezinnen - uit Rumbeke, Wevelgem en Bredene - krijgen binnenkort een
fiscaal attest van ons, in ruil voor de gift die ze overmaakten aan ons!

• We danken ook Garage Huysentruyt uit Harelbeke voor de steun.

• De voorzitster van Markant Oostrozebeke, tastte diep in haar portemonnee
voor onze dienst.

• Opnieuw mochten we delen in de feestvreugde van Rosa, de oma van een
kindje-in-begeleiding, die jarig was. Nogmaals een gelukkige verjaardag
Rosa!

• De opbrengst van de twee acties in kader van Music for Life is gestort – lees
elders in deze VictorSprokkels wat er gebeurd is ten voordele van onze dienst.

• De medewerkers van Transics organiseerden een quiz voor het goede doel.
Dit jaar waren wij dat!

*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***

Sponsoring
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http://kr1.be/
https://promo2.ing.be/solidarityAward/?LANG=nl&WT.mc_id=de_redirect_solidarityaward.
http://www.huysentruyt.be/
http://www.markantvzw.be/oostrozebeke
http://www.transics.com/nl/nieuws/


Toekomstige activiteiten

Kalender

• 2 april 2015: Authentisme? Wasda?
Meet, greet ... & talkactie van de VVA op Wereld Autisme Dag.
Meer info vind je hier.

• 29 april 2015: informatieavond rond woede (extra editie).
Deze avond kost 2 begeleidingssessies (= €10) en gaat door in de gebouwen van
Beweging.net (het vroegere ACW).
Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare. Meer info via tine@vzwvictor.be.

• 27 mei 2015: informatieavond ‘autisme en puberteit’ te Roeselare.
Deze avond wordt gegeven door onze collega Serge Tiberghien in opdracht van
Gezin en Handicap.
Voor meer info klik hier.

• 30 april 2015: Art for Victor. Opening met presentatie door Peter Vermeulen.
Van 6 tot 9 mei: vrije toegang.

• 23 oktober 2015: Quiztor III.
Meer info binnenkort op onze website en via facebook.
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http://www.authentisme.be/
tine@vzwvictor.be
https://docs.google.com/file/d/0B2yroD4OgY03VTdkSTBIVmNhbjQ/edit


Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



