
BBeste lezer,

Begin juli: leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten maar ook ouders

herademen na de examens: tijd voor een welverdiende, ontspannende

vakantie!

Vakantie is het thema waar we ons in deze 4de Victor Sprokkels op willen

toeleggen. Vakantie is voor een aantal mensen met autisme een stressvolle

periode: regelmaat en voorspelbaarheid vallen weg en er is veel vrije tijd om in

te vullen. In de rubriek “Links en weetjes” vind je misschien iets wat jou kan

helpen.

In dit nummer vind je (onder andere):

• nieuw(tjes) bij Victor: een fonkelnieuwe rubriek vanuit de OLV-Markt 6!

• nieuw Besluit Thuisbegeleiding

• sponsoring

• de kalender met onze activiteiten

Lees zeker ook de oproep van de "Vrienden van Victor"!

Veel leesplezier en een ontspannende vakantie toegewenst!

Stien Peeters,

Directeur vzw Victor

Sprokkels
Victor

Presenteert:

Juli 2013
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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 ook 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

Jaarlijkse sluitingsperiode

• Ons secretariaat is gesloten tussen 22 juli en 9 augustus.

Nieuws van de administratie

Juli 2013

http://www.vzwvictor.be


Nieuws van de contactpersoon

In het huidige zorglandschap is het niet altijd even gemakkelijk alles goed te

begrijpen. Vaak wordt gebruik gemaakt van afkortingen, ingewikkelde termen, enz.

Enkele organisaties hebben zich dit sterk aangetrokken en hebben initiatieven

genomen om je een klaarder beeld aan te reiken.

Het VGPH ontwikkelde zo een woordenlijst in zakformaat waarin begrippen en

afkortingen vanuit het ROG in een duidelijke taal worden uitgelegd.

Zo kan je in de woordenlijst bijvoorbeeld terugvinden dat het VGPH staat voor

‘Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap’ en het ROG staat voor

‘Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg’.

De digitale versie van de woordenlijst kan je terugvinden op de website

http://www.vgph.be/woordenlijst

De gedrukte versie kan besteld worden voor de som van 5 euro (+ verzendingskosten)

via het nummer 02 219 00 19 of via info@vgph.be.

Ook de collega’s van de thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen ontwikkelden

in samenwerking met derdejaarsstudenten Sociaal Werk aan de Hogeschool West-

Vlaanderen (Kortrijk) een brochure rond het systeem van de Centrale Zorgregie, een

databank waar alle mensen met een vraag naar ondersteuning vanuit het VAPH

(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) geregistreerd worden.

De uitgave bestaat uit twee delen:

• een boekje dat het systeem van de zorgregie op een duidelijke manier uitlegt met

aandacht voor de rol van contactpersonen hierin

• een stripverhaal dat op een eenvoudige manier de belangrijkste principes van de

zorgregie in beeld brengt

Indien je geïnteresseerd bent in de brochure, neem dan contact op met Start West-

Vlaanderen op het nummer 050 40 50 00.

Hopelijk vind je hier de antwoorden op uw eventuele vragen. Mocht dit niet het geval

zijn, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Sarah Declerck en Lien Devriese

Contactpersoon vzw Victor

Juli 2013



Nieuw besluit op thuisbegeleiding

De thuisbegeleidingsdiensten worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse

overheid. De overheid stelt regels op waar de thuisbegeleidingsdiensten zich aan

dienen te houden. Die regels staan in een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR).

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuw BVR op thuisbegeleiding.

Het is duidelijk dat de minister niet alleen het vorige besluit wilde “updaten” naar de

nieuwe situatie, maar dat hij tegelijk een besparingsoperatie heeft doorgevoerd.

Een extra woordje uitleg:

Onze erkenning trajectbegeleiding werd geschrapt sinds de oprichting van de Dienst

Ondersteuningsplan vzw (http://www.dop-wvl.be): mensen die hulp nodig hebben

maar nog niet precies weten wat hun zorgvragen zijn kunnen terecht bij DOP.

Ook nieuw is onze erkenning om rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan te

bieden. RTH wil zeggen dat mensen met een laagfrequente, weinig intensieve

zorgvraag hulp door een dienst van het VAPH kunnen krijgen zonder erkenning

(“PEC”) van het VAPH. Concreet gaat het om 12 begeleidingen per jaar. De eerste

twee jaar samen maakt men een uitzondering en kan men 48 begeleidingen

ontvangen. RTH is niet combineerbaar met NRTH (=VAPH-hulp waarvoor je wél een

PEC-ticket nodig hebt). RTH mag ook geen voorbode zijn van NRTH: maw: als je

zeker bent dat je meer nodig hebt dan de laagfrequente, weinig intensieve begeleiding

van RTH, dan vraag je best onmiddellijk een PEC-ticket aan.

Let wel: als je PEC-aanvraag geweigerd wordt, dan kan je ook geen gebruik meer

maken van de RTH.

Je ziet dus: de R van RTH wil niet zeggen dat er geen wachttijd is, het wil wel zeggen

dat er geen PEC-ticket voor nodig is.

Ben je nog mee?

Het is geen schande als je dit niet helemaal begrijpt. Zowel het VAPH als de provincie

West-Vlaanderen zullen nog communiceren over RTH.

De besparing zit in een optelling van elementen uit het besluit.

• In 2013 moet het aantal gezinnen in begeleiding verplicht stijgen met 10% ten

opzichte van 2012, zonder uitbreiding van personeelsequipe.

• We veranderen naar een subsidiesysteem op basis van personeelspunten. Deze

omslag heeft tot gevolg dat we sowieso 3,1% meer begeleidingssessies moeten

presteren, zonder extra personeel.

• Waar we tot in 2012 nog 100% gesubsidieerd werden voor begeleidingen op de

dienst (bv. advies en consult) en voor groepsprestaties (bv. groepsbegeleiding

voor ouders, brussenwerking, informatieavonden) is dit vanaf 2013 gezakt tot

70% voor begeleidingen op de dienst en zelfs 20% voor groepsprestaties. Toch

moeten we 100% van onze dienstnorm halen. Met andere woorden: als we kiezen

voor groepsprestaties, dan moeten we het verlies aan waardering compenseren

om tot 100% te geraken. Hiervoor zijn geen extra werkingsmiddelen voorzien.
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April 2013

Daarnaast zijn er nog bijkomende elementen die werden aangepast, geschrapt of

toegevoegd, maar die hebben minder gevolgen voor de gebruikers en zullen we hier niet

beschrijven.

Conclusie:

In tijden van financiële crisis begrijpen we dat er bezuinigd moet worden. Net als veel

anderen zijn we bereid nog harder te werken. We betreuren echter de extreem grote

inspanning die wordt gevraagd van de thuisbegeleidingsdiensten, zowel op het vlak van

werkdruk voor het personeel dat sowieso al langer zal moeten werken, als voor de

financiën.

Daarbij komt de schromelijk beperkte uitbreiding van capaciteit in vergelijking met het

aantal niet beantwoorde zorgvragen (557 West-Vlaamse gezinnen wachten op

thuisbegeleiding van vzw Victor!) .

We maken ons ernstig zorgen.

Het team van vzw Victor herbekijkt in overleg met het bestuur het huidige aanbod op

haalbaarheid op langere termijn met het oog op het ontwikkelen van een eventueel nieuw

aanbod.

Wordt vervolgd!
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In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.

Nu het zomer is hebben we het over organisaties die voorzien in autismevriendelijke

vrijetijdsbesteding.

Deze lijst is zeker niet volledig: als je nog goede ideetjes hebt, post deze dan gerust op

onze facebookpagina!

1 . Kampen

JOMBA

• JOMBA (kinderen en JOngeren Met Bijzondere Aandacht) is de werking van Kazou

voor jongeren met een beperking. Zij bieden vakanties op maat met wat meer

structuur, een tikkeltje extra begeleiding, ofmedische verzorging.

• Jomba organiseert kampen voor verschillende doelgroepen, waaronder ook

autisme.

• Meer info: http://www1.kazou.be/jomba ofvia de CM in jouw buurt.

Hannibal

• Hannibal organiseert kampen voor mensen met een beperking en hebben een

specifiek luik voor jongeren met autisme.

• De autivakanties worden ingedeeld op basis van de verstandelijke mogelijkheden

van de deelnemers. Zo krijgt iedereen een aangepaste vakantie met sterk

gestructureerde aanpak en communicatie.

• Hannibal is een initiatief van JKVG vzw.

• Meer info: http://www.hannibalvakanties.be

Crefi

• Naast het reguliere aanbod voorziet Crefi ook enkele inclusievakanties waarop extra

begeleiders meegaan. Meer specifiek gaat het over vakanties voor normaalbegaafde

kinderen met autisme en voor kinderen met diabetes.

• Meer info: http://www.crefi.be/over-vakanties/inclusievakanties

VFG

• Bij VFG kan je terecht voor tal van reizen en kampen in binnen- of buitenland.

• Doelgroep: jongeren en volwassenen, welke handicap dan ook.

• Meer info: http://www.vfg.be/vrije-tijd/reizen/Pages/default.aspx?socmut3

Yieha!

• Yieha! organiseert kampen, weekends en activiteiten voor speelvogels vanaf 6 jaar.

Wat yieha! kampen en activiteiten bijzonder maakt is inclusie: de unieke mix van

kinderen en jongeren met en zonder beperking.

• Meer info: http://www.yiehavzw.be/vrije-tijd/weekends-en-kampen/algemene-

uitleg.aspx

Links en weetjes
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2. Activiteiten

Akabe Scouts en Gidsen

• Akabe staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap

binnen scouting.

• Dit kan zowel in aparte groepen of takken zijn, als in een gemengde

werking. Het doel dat Akabe binnen scouting nastreeft is inclusie.

• Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-

scouting/takwerking/akabe

KVG

• De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners,

broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die

personen met een handicap begeleiden.  

• De KVG-groep heeft vele gezichten. De constante in de werking van alle

diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de

beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

• Meer info: http://www.kvg.be

Doepa

• Doepa = DOE-activiteiten voor Personen met Autisme.

• Meer info: http://www.doepa.be of 0476 99 67 39

JonASS

• Jonass West-Vlaanderen organiseert op elke laatste zondagnamiddag van de

maand leuke activiteiten voor jongeren vanaf 14 jaar met een

autismespectrumstoornis.

• Meer info: Geert Vantournhout 051 24 88 06 ofvia contact@jonasskvg-

wvl.be

PAS(S)

• Zelfhulpgroepen voor en door (jong-)volwassenen met autisme. PAS(S) =

Personen in het AutismeSpectrum ofPersonen met een

AutismeSpectrumStoornis.

• Organiseren van momenten waarop mensen met autisme elkaar kunnen

ontmoeten.

• Werkt onafhankelijk, gedragen door en voor mensen met autisme;

ondersteund waar nodig. Waar mogelijk bruggen bouwen tussen mensen

met en mensen zonder autisme.

• Meer info:

http://www.autismevlaanderen.be/pages/werkingsaspect/passgroep

Oranje

• De dienst Vrije Tijd van Oranje heeft een ruim aanbod van leuke en zinvolle

vrijetijdsbesteding in de regio Noord-West-Vlaanderen en het Meetjesland.

• Gericht op kinderen, tieners, jongvolwassenen en volwassenen met en

zonder beperkingen.

• Meer info: http://www.oranje.be

• Hier zijn ook de broers en zussen welkom!
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VOC Opstap

• Voor personen die nood hebben aan ondersteuning binnen de vrije tijd.

• Ontmoetingsruimtes, activiteiten, aanbod van Babbeloe (hier zijn ook de

broers en zussen welkom!)

• Meer info: http://www.vocopstap.be

De Stroom

• Vrije tijd en vorming voor personen met een beperking regio Kortrijk

• Speelpleinwerking Wasper in Kortrijk en Kasper in Wevelgem (allebei

ervaring met autisme) voor de leeftijd 3,5 tem 14j

• Meer info: http://www.destroom.be

Dyade

• Een dynamische vrijwilligersorganisatie in de regio Middenkust die allerhande

activiteiten organiseert voor alle kinderen en jeugdige volwassenen met een

beperking.

• Onze aandacht gaat vooral naar zij die een beperkte toegang hebben tot het

reguliere vrijetijdsaanbod.

• Meer info: http://www.dyadevzw.be

Werkgroep Vorming en Aktie

• WVA organiseert activiteiten en kampen voor kinderen, jongeren en

volwassenen in de regio Ieper, Diksmuide, Veurne.

• Meer info: http://www.wvavzw.be

De Speelschommel

• Aangepaste speelpleinwerking voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar met AD(H)D

en/of autisme in Bredene en omgeving.

• Meer info: http://www.deschommel.be

Recreas

• Recreas (RecreatiefAangepast Sporten vzw), partner van de Socialistische

Mutualiteiten, is de grootste door BLOSO erkende en gesubsidieerde

recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking.

• Recreas vzw overkoepelt en ondersteunt exclusieve G-sportclubs en

geïntegreerde G-sportwerkingen. Zij biedt een waaier van laagdrempelige G-

sportactiviteiten aan op lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams niveau

(sportdagen, -tornooien, -kampen, bijscholingen en infosessies) om elke

persoon met een beperking te laten genieten van sport, waarbij gezondheid en

vriendschap centraal staan.

• Meer info: http://www.recreas.be

Brugactiviteiten Autisme Centraal

• Autisme Centraal organiseert activiteiten voor (jong)volwassenen met autisme

vanaf 18 jaar.

• We doen een aanbod van socio-culturele activiteiten (bv. een stadswandeling,

een museumbezoek, een natuurwandeling, een poëzie avond, een

kookactiviteit, een cursus kunst, een lezing over deelaspecten van autisme).
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• De meeste activiteiten zijn dagactiviteiten (zonder overnachting). Een paar

activiteiten zijn met overnachting (bijvoorbeeld een weekend, een week).

• Meer info: http://www.autismecentraal.com/public/index.asp?lang=NL&pid=13

Rock voor Specials

• Een festival voor personen met een verstandelijke beperking.

• Woensdag 26 & donderdag 27 juni 2013.

• Meer info: http://www.rockvoorspecials.be

Intro

• Intro vzw maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoorevents,

sportmanifestaties, en andere evenementen zoals beurzen, vormingen en

conferenties… toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of

verstandelijke beperking en voor personen met een autismespectrumstoornis.

• Daarnaast ontwikkelt Intro inclusieve projecten, om zo de toegankelijkheid van

de event- en vrijetijdssector te bevorderen voor personen met een handicap.

• Meer info: http://www.inclusie.be

Vrijetijdsweb

• Het Vrijetijdsweb is een netwerk van West-Vlaamse vrijetijdsorganisaties voor

personen met een beperking. Vanuit dit netwerk wordt samengewerkt met andere

organisaties. Het Vrijetijdsweb wil personen met een handicap bereiken in de

volledige provincie West-Vlaanderen en hen gidsen in hun zoektocht naar een

vrijetijdsbesteding op maat.

• Meer info: http://www.vrijetijdsweb.be

Juli 2013



3. Participate over vrije tijd

Op de website van Participate worden enkele veelgestelde vragen over vrije tijd

beantwoord:

• Hoe kan ik de vrije tijd van mijn kind thuis helpen invullen?

• Kan mijn kind met autisme terecht in een gewone organisatie voor

vrijetijdsbesteding?

• Wat kan ik doen als de begeleiders van een organisatie weinig kennis hebben

over autisme?

• Wie kan me begeleiden in mijn zoektocht naar vrijetijdsbesteding?

• Zijn er gewone vrijetijdsorganisaties die extra ondersteuning en begeleiding

voor kinderen met een handicap bieden?

• Wat is inclusieve vrijetijdsbesteding en wat is het aanbod?

• Bestaan er vrijetijdsorganisaties aangepast voor personen met een handicap?

• Bestaan er vrijetijdsorganisaties uitsluitend voor personen met autisme?

• Bestaan er sportclubs voor personen met een handicap?

• Hoe vind ik personen met dezelfde interesses als mijn kind?

Benieuwd naar de antwoorden? Je vindt ze op http://www.participate-

autisme.be/go/nl/de_omgeving_ondersteunen/de_praktische_gids/themas.cfm?id=

5

4. Spel-o-theken

• De Vlaamse spelotheken (ook speelotheken of speel-o-theken genoemd) zijn

uitleendiensten van speelgoed die ook nog andere doelen dienen. Op hun

website kan je meer informatie vinden.

• In de provincie West-Vlaanderen zijn er maar liefst 23 geregistreerde

spelotheken. Waar je deze kan vinden, en hoe je contact kan opnemen, vind je

met een aantal eenvoudige kliks.

• Meer info: www.spelotheken.be
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• Er zijn sinds de Algemene Vergadering twee nieuwe leden toegetreden tot

onze Raad van Bestuur:

• Mevr. Inge Duchateau, provinciaal afdelingshoofd bij Kind & Gezin

• Dhr. Petrick Step, directeur van Petercam Roeselare

Wij kijken uit naar de samenwerking met deze twee fijne mensen.

• Vzw Victor neemt deel aan de Open Autisme Dagen. Dit is een initiatief van

ASSEN, het provinciaal samenwerkingsverband van en voor professionelen

die werken met mensen met autisme. Deelnemers stellen hun deuren open

voor collega’s die (willen) werken met mensen met autisme. Ze leren elkaar

en elkaars methodieken kennen. De netwerken die zo ontstaan zullen de

kwaliteit van de ondersteuning bevorderen.

Zowel in juni als in september ontvangt vzw Victor geïnteresseerde collega’s

van andere diensten en voorzieningen. De medewerkers van vzw Victor

trekken zelf ook op bezoek bij andere diensten en voorzieningen.

• Eind juni moesten we afscheid nemen van twee ongelooflijk straffe collega’s

die wegens privé-redenen andere oorden opzoeken. Lieve Cauwels,

thuisbegeleidster in de kinderwerking en drijvende kracht achter onze

brussenwerking, zal vanafhalf juli worden vervangen door Jasmijn Desaever.

Micha Dierkens, logistiek medewerkster en manusje-van-alles zal worden

vervangen door Birgit Seynaeve. We wensen zowel onze vertrekkende als

onze nieuwe collega’s een fantastische start in hun nieuwe uitdaging.

• Het jaarverslag 2012 is ter beschikking via onze website.

• Vzw Victor ontving vanaf 1/3/2013 een uitbreiding van erkenning van 95

begeleidingen, in te zetten in de rechtstreeks toegankelijke hulp (zie rubriek

Nieuw Besluit thuisbegeleiding).

• Ons secretariaat is gesloten tussen 22 juli en 9 augustus.

Nieuw(tjes) bij Victor
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De eerste zes maanden van het jaar mochten we reeds een heleboel sponsors

danken voor hun steun aan onze dienst.

• De dames van Markant Roeselare organiseerden op hun kerstfeest een

tombola ten voordele van onze vzw.

• De jongens van KSA Leiezonen Kuurne hebben rond de jaarwisseling aan

ons gedacht: zij trotseerden weer en wind en verzamelden via de

Sterrenstoet een mooi bedrag voor onze vzw.

• Een gezin bracht onze dienst aan als goed doel bij Inner Wheel Zuid-West

Vlaanderen.

• Op zaterdag 22 juni (Batjes! ) draaiden de Roeselaarse DJ’s DJ Cravatje en DJ

Visdraad ten voordele van onze dienst ter hoogte van café The Bull in de

Sint-Amandsstraat.

• En tot slot zijn er onze sympathisanten: gulle mensen die een storting deden

ten voordele van onze dienst. In ruil voor hun gift ontvangen zij van ons een

fiscaal attest (giften vanaf €40) en eeuwige dankbaarheid!

Sponsoring
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Vzw Victor heeft supporters

De thuisbegeleidingsdienst Victor heeft door de jaren heen heel wat supporters

verzameld, zeker bij de gebruikers maar ook bij anderen die op één of andere

manier de dienst kennen.

Tijd voor een vriendenclub? … De roepnaam “Vrienden van Victor” werd

gesuggereerd en onmiddellijk aangenomen.

“Vrienden van Victor” = VvV

In de Raad van Bestuur werd het idee besproken en het personeel gaf zijn

(enthousiaste) goedkeuring. De intenties van VvV werden omschreven.

Intenties

• We willen de dienst aanvullen met een sociaal netwerk waar enthousiaste

supporters zich verenigd weten.

• We willen autisme en een goede zorg daar rond bekendmaken en uitdragen.

• We willen sponsoracties organiseren en daardoor de dienst de nodige extra

financiële werkruimte geven.

Gelukkig kunnen we voortbouwen op bestaande initiatieven (denk aan de

benefiets).

VvV wil daarbij de kwaliteit en standing van acties op hetzelfde hoge niveau

houden. We zijn tegen platte bedelacties en willen een passend imago opbouwen.

Concreet

Ben jij een supporter van Victor en wens je lid te worden van VvV, stuur dan een

mailtje naar vrienden.van.victor@gmail.com (inderdaad “vrienden van victor”

met telkens een puntje ertussen). Schrijf in de titel: “Ik wil vriend worden”. Meer

is niet nodig. Wij antwoorden met een aanvraagformuliertje waarin je jouw

contactgegevens kunt invullen.

Gebruik je liever geen mail, geefdan je naam op aan één van de medewerkers

van Victor, aan de directeur, Stien Peeters, of aan de voorzitter van de Raad van

Bestuur, Filip Cappelle, of via het adres van de dienst.

Lid worden van Vrienden van Victor kost niets en houdt geen verplichtingen in.

We houden je op de hoogte van onze projecten en activiteiten. Enkel als jij er zin

in hebt zullen wij je steun (onder welke vorm dan ook) verwelkomen.

Oproep "Vrienden van Victor"
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De onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, onder leiding van prof. dr.

Herbert Roeyers, zoekt nog steeds deelnemertjes voor een opvolgstudie naar de

vroege ontwikkeling van broertjes en zusjes van kinderen met ASS!

Gezocht:

Baby’s jonger dan 10 maanden die een broer of zus met autisme hebben.

Gezocht door wie?

De onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent onder

leiding van prof. dr. Herbert Roeyers.

Waarom dit onderzoek?

De diagnose autisme kan over het algemeen pas gesteld worden vanafde leeftijd

van 2 jaar, hoewel men ervan uitgaat dat de stoornis aangeboren is. We weten dus

nog maar zeer weinig over de kenmerken van autisme in de eerste levensjaren.

Deze studie zal dit tekort in kennis proberen invullen.

Waarom deelnemen?

• Omdat wetenschappelijk onderzoek leidt tot nieuwe kennis en die kennis

leidt dan weer tot mogelijkheden om mensen met autisme vooruit te helpen

in het leven.

• Omdat deelnemende kindjes zeer nauwgezet opgevolgd zullen worden door

de mensen van de onderzoeksgroep.

Meer informatie over de inhoud, locatie,… van het onderzoek:

• website: http://www.ontwikkelingsstoornissen.ugent.be/babystudie/

Contactgegevens:

• e-mail: babystudie@ugent.be

• GSM : 0470 20 29 95 (Ellen Demurie ofNele Dewaele)

Oproep wetenschappelijk onderzoek

Juli 2013



Toekomstige activiteiten

Kalender 2013

• 22 juli tot 9 augustus: jaarlijkse sluiting dienst.

• April tot november: groepsbegeleiding voor ouders van kinderen met

autisme en een normale begaafdheid -12 jaar.

o cursus lopende

• Vrijdag 13 en zaterdag 14 september: Frietrock Ieper.

o meer info: http://frituurdeleet.be

• September: Open Autisme Dag op de dienst.

• Oktober tot november: brussencursus voor brussen tussen 10 en 13 jaar.

o inschrijvingen afgerond

Juli 2013
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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



