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Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Hoe aanmelden?

Zomersluiting

Nieuws van de administratie

http://www.vzwvictor.be


Evaluatie VictorSprokkels

Help ons om onze nieuwsbriefnog beter te maken

KLIKHIER

https://goo.gl/forms/rDVrEANjnYlZiApn1


Nieuws van de contactpersoon

www.bekina.org
https://www.vaph.be/digitaal-loket-mijnvaphbe
https://www.vaph.be/wegwijzer-vaph-ondersteuning
https://www.vaph.be/formulieren/stel-een-algemene-vraag-over-het-persoonsvolgend-budget


Oproep

Inleiding

Oproep 1

Oproep 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1OcpYxGYcDNt6AyhBgU2OIrJXm7WzgaoNFi1LAjqrKDMYrg/viewform?fbzx=7491923739114165000
https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lKhtERFQogPPMN?Q_Language=NL


Oproep 3

http://asdeu.limequery.com/765173?newtest=Y&lang=nl


Victor Online

https://www.facebook.com/vzwvictor/photos/a.848364438561945.1073741828.848345161897206/1260197297378655/?type=3&theater
http://www.symptomen-autisme.nl/autisme-en-de-zomertijd-en-wintertijd/
http://beyondmedicine.nl/b12-tekort-in-hersenen-bij-autisme-en-schizofrenie/
https://tistje.com/2017/04/13/neem-hem-maar-mee-autisme-en-crisis/
https://ingridbilardie.wordpress.com/2017/03/29/hij-is-niet-stout-hij-heeft-autisme/
https://radio1.be/noodkreet-onze-autistische-kinderen-hebben-recht-op-buitengewoon-onderwijs
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-autismegeleidehond-als-trouwe-toeverlaat-van-kinderen-met-autisme~a4493561/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared+content&utm_content=paid&hash=a6cb4e1e7c25555ec95cbc3d7e251601a1a6afa4
https://tistje.com/2009/03/26/het-liefdesleven-van-jongvolwassenen-met-asperger/
https://seventhvoice.wordpress.com/2013/11/16/new-study-finds-that-individuals-with-aspergers-syndrome-dont-lack-empathy-in-fact-if-anything-they-empathize-too-much/
http://www.humo.be/tv-gids/uitzending/2452953/life-animated
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2998188


Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

http://symptomen-autisme.nl/taal-letterlijk-nemen/
https://www.facebook.com/vzwvictor/


Tussendoortjes

Herken autisme

www.bekina.org


Slaapschema

Weekschema



Dagschema



Verduidelijken wanneer eten

Doucheschema



Tips bij overgevoeligheid

Prikkelgevoeligheid: zien

http://www.vzwvictor.be/prikkelwerking


Tips bij ondergevoeligheid



Bezoekouderwerking





Nieuw(tjes) bij Victor

http://www.vzwvictor.be/jaarverslag
http://www.vzwvictor.be/jaarverslag16synt.png
https://www.facebook.com/vzwvictor/photos/a.848364438561945.1073741828.848345161897206/1266952950036423/?type=3


Alvast een voorsmaakje

Projecten

https://www.vzwvictor.be
https://www.facebook.com/vzwvictor/


Nog even op een rijtje wat jij kan doen om ons te steunen …

Win een etentje met Mathias Sercu!

Dodentocht

https://www.facebook.com/wedoitforvictor


Sponsoring



Toekomstige activiteiten

Kalender

https://www.facebook.com/wedoitforvictor


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



