
Nieuwsbrief april 2020

Sprokkels
Victor

Beste lezer,

Normaalgezien lees je in de april-edities van onze nieuwsbrief dat ik blij ben 
dat we na een lange winter weer buiten kunnen. Vandaag kunnen we niet buiten: het coronavirus 
zorgt voor ongeziene situaties.

Onze dienst nam deze maatregelen:
• Huisbezoeken en gesprekken op de dienst zijn afgeschaft. Zij zullen zoveel mogelijk 

vervangen worden door telefonisch contact, mail en chat.
• Onze groepsactiviteiten zijn geschrapt.
• Wij zijn niet meer bereikbaar via onze vaste lijn. Wij blijven wel via mail bereikbaar 

(info@vzwvictor.be).
•  De thuisbegeleiders en de contactpersoon blijven bereikbaar via mail en GSM. 
•  Als jouw thuisbegeleider ziek wordt, dan spreekt hij/zij de afwezigheid in op zijn/haar 

eigen voicemail. De mailbox zal dan een automatisch antwoord versturen. U kan in 
dat geval mailen naar info@vzwvictor.be. 

Op deze manier proberen we zowel jullie als onze medewerkers gezond te houden.
We werken allemaal van thuis uit. Dat betekent dat het werk-achter-de-schermen wel kan doorgaan. 
Zo is onze Nieuwsbrief klaar voor jullie!

Veel leesplezier, en: zorg goed voor elkaar!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor

mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
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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

Hoe kan ik de dienst bereiken voor 
informatie?

Ten gevolge van het coronavirus hebben we volgende maatregel getroffen: Wij zijn niet 
meer bereikbaar via onze vaste lijn. Wij blijven wel via mail bereikbaar (info@vzwvictor.be). 

Hoe aanmelden?
U kan zich elektronisch bij onze dienst aanmelden via onze website www.vzwvictor.be. 
Daar klikt u in de linker kolom op ‘aanmelden’.
Indien u hierbij problemen ondervindt, geen toegang hebt tot internet of u hebt nog extra 
vragen, kan u contact opnemen met onze dienst. 
Dit kan elke werkdag tussen 9u en 12u30 op het nummer 051 / 25 25 28.

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.

Nieuws van de administratie

mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
mailto:lievevdv%40vzwvictor.be?subject=
mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
https://www.vzwvictor.be/
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Corona-maatregelen

Het coronavirus slaat hevig toe en heeft invloed op heel wat diensten. Ook onze dienst 
neemt extra maatregelen om het virus in te dijken. Hieronder een overzicht van onze 
maatregelen:

• Huisbezoeken en gesprekken op de dienst gaan niet meer door, en worden zo veel 
mogelijk vervangen door telefonisch contact, mail en chat.  Ook onze groepsactiviteiten 
worden geschrapt. 

• Onze telefoonpermanentie kunnen wij niet meer garanderen. Wij blijven wel via mail 
bereikbaar. De gsm-nummers van de thuisbegeleiders én contactpersoon blijven wel 
actief. 

• Onze inschrijvingsgesprekken gaan zo veel mogelijk telefonisch door. 

• De autisme chat heeft extra openingsuren om jullie bij te staan.  
Vanaf dinsdag 17/03/2020 t.e.m. vrijdag 24/04/2020 elke werkdag open van 
10u tot 22u voor al jullie vragen. 

IN DE KIJKER: AUTISME CHAT
Met alle diensten van de Liga Autisme Vlaanderen (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, vzw 
Victor en Limburgse Stichting Autisme) zetten we de komende corona-weken volop in 
op chathulpverlening, om tijdens deze periode van corona-maatregelen op een veilige 
manier kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én hun directe netwerk te kunnen 
ondersteunen.

Heb je vragen hoe je je kind met autisme het beste kan ondersteunen? Heb je zelf de 
diagnose en zit je met vragen? Wil je graag je verhaal of zorgen kwijt? Heb je als broer of 
zus nood aan een luisterend oor?
Onze thuisbegeleiders die de chat 
bemannen luisteren graag naar je en 
denken met je mee. En dit de komende 
corona-weken elke werkdag van 10u - 
22u.

Surf snel naar: https://www.vzwvictor.
be/autismechat#maincol en chat met een 
van onze medewerkers. We helpen jullie 
graag verder. 

https://www.vzwvictor.be/autismechat#maincol
https://www.vzwvictor.be/autismechat#maincol
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Nieuw(tje)s

Onze collega Rani is bevallen van een zoontje, MADS! Bij zijn geboorte woog Mads 3660 gram 
en was 51 lang! 

2 april is WereldAutismeDag. Wij hadden ons evenement in Jabbeke helemaal 
voorbereid. Het coronavirus zorgt ervoor dat we dit evenement moeten uitstellen. 
We houden jullie op de hoogte van de nieuwe datum. De partners blijven dezelfde: 
Vrijetijdsproject De Kade, Autisme Centraal, Liga Autisme Vlaanderen en vzw Victor.  

UITSTEL
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Nieuw(tje)s

Nu het openbare leven stil ligt, is er weer meer tijd om schermen te kijken! Hieronder vind 
je een oplijsting van recent scherm-aanbod. 
• ‘Mind my Mind’, een handgetekende film, geeft een inkijk in het leven van iemand met 

autisme. De film van Floor Adams, een Nederlandse regisseur, werd zelfs genomineerd 
voor de Oscars in de categorie korte animatiefilms. Deze film stond op het programma 
van ons autisme-evenement op Wereld Autisme Dag. Via deze link kan je de trailer 
bekijken. 

• De film ‘Simple Simon’, heeft als centrale thema autisme. In tussentijd is er ook een 
lespakket ontwikkeld door *J*E.F., die op het thema autisme verdergaat. Het is de 
bedoeling dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen inleven in de moeilijkheden die 
een persoon met autisme dagdagelijks ervaart. Je kan via deze link informatie hierover 
terugvinden. 

• Wist je dat je de serie ‘Marsman’ kan herbekijken op Netflix? Deze serie kreeg 
verschillende prijzen, waaronder beste drama en beste scenario fictie op ‘De Nacht van 
de Vlaamse Televisie Sterren’ in 2015. Onze meter en peter, Jits Van Belle en Matthias 
Sercu, spelen in deze serie mee. Je kan via deze link de serie nog eens bekijken.

• Zin in meer? In Libelle Mama krijg je een overzicht van een vijftal films en series voor 
ouders, die over kinderen met autisme gaan. Ziehier de link naar het artikel. Ook in het 
tijdschrift van autisme centraal, STERK in autisme, worden iedere keer een aantal films 
onder de loep genomen.

• In onze nieuwsbrief van april 2019 vind je nog meer interessante boeken, series, films 
enz over autisme! 

De openingsuren van de AutismeChat zijn tijdelijk, voor de duur van de coronacrisis, 
uitgebreid. Je kan nu elke werkdag tussen 10u en 22u chatten met een thuisbegeleider. 
Op deze manier proberen we er te zijn voor mensen met autisme en hun familie. Meer 
informatie vind je hier.

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/liefdesfilm-over-autisme-van-nijmeegse-floor-adams-stap-dichter-bij-oscar~a296b087/?fbclid=IwAR2gSjKsJRqGipECU-J1g2MF5mHndNPNx9DTVnu7cDiz7zKJO7rDz_8DQCc&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/simple-simon?fbclid=IwAR0WuHUe6RulXzsU6-mzpWBmT-3FtU640P_pVqlw1m8B6PB7fAYnwZzzAos
https://www.netflix.com/be/title/81032939?fbclid=IwAR0hqbZnNXta1OUM3Vz_xris6gZD72JgjI9p2gIrJzva12KEUy4D7H3T220
https://mama.libelle.be/kids/films-en-series-kinderen-autisme/?fbclid=IwAR0G7-52qXtBrSxPqQxt2ozMnIdcyafFMpkyRnRF50h8yGNyjOp5yPKEBD0
https://www.vzwvictor.be/vzwvictorNieuwsbrief27(april2019).pdf
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/
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Trooper

Willen jullie ons gratis steunen? Kennen jullie Trooper al??

Als je online-aankopen doet, dan kan je ons via Trooper.be héél makkelijk een extra cent 
bezorgen! 

Je gaat naar Trooper.be en klikt door naar jouw favoriete vereniging (vzw Victor dus ;) ) en 
kiest dan de webshop waar je een aankoop wil doen. Van elke aankoop die jij doet, gaat er 
een percentje naar ons.
Is de kans groot dat je dit vergeet? Trooper heeft een handigheidje ontwikkeld: de 
Trooperbot! Deze robot hoef je maar één keer te downloaden op de computer waarmee je 
online aankopen doet en hij verschijnt automatisch wanneer je naar een webshop gaat die 
ingeschreven is bij Trooper. Even klikken op die slimmerd en je steunt er ons onmiddellijk 
mee! (Deze kan je helaas niet installeren op een smartphone.)

https://trooper.be
https://trooper.be/trooperbot
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Victor op Facebook

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

• In ‘Libelle Mama’ verscheen een artikel waarin 10 tips worden gegeven over 
de opvoeding van kinderen met autisme. Leen Honings, een collega uit de 
thuisbegeleidingsdienst “Het Raster” in Antwerpen, werkte mee aan dit artikel. Je 
kan het nalezen via deze link. 

• Een recent onderzoek vanuit West Australië, toont aan dat moeders van kinderen 
met autisme vaak routines handhaven en organiseren gedurende het dagdagelijkse 
leven. Wat dit van hen vergt en wat professionals hiermee kunnen doen, kan je in de 
resultaten nalezen via deze link.

• In een aflevering van ‘The Greatest Dancer’ in Groot-Brittannië stond een dansgroep 
genaamd ‘autism with attitude’ op het podium. Je kan het filmpje via deze link  
bekijken.

• Op haar website schrijft Alice over haar ervaringen als vrouw met autisme. Je kan er 
ook filmpjes, tekstjes en links terugvinden.

• Er is een interessante video op Tedx Talks; een 
15-jarige student, Krister Palo, getuigt over zijn 
ervaringen als persoon met autisme en weerlegt een 
aantal misvattingen rond autisme. Via deze link kan je 
het filmpje bekijken.

• Via de podcast Studio Brein van vzw Breinwijzer kan je in aflevering 3 een interview 
beluisteren van Elise Cordaro (een lifestyleblogster met een diagnose autisme) en Kaat 
Alaerts (Katholieke universiteit Leuven) over autisme. Klik hier om het te beluisteren.

• Michel, een man met autisme, schrijft op zijn blog zijn belevingen neer als persoon, 
partner en papa. Indien je zijn verhalen wil lezen, klik dan hier.

• Ken je al de Nederlandse website ‘Me to We; het leukste online magazine over 
ouderschap’? Je kan hier een opiniestuk lezen over autisme met de titel: ‘Nee, 
autisme is geen verrijking! Want een beperking is niet leuk’. Een mama met een zoon 
met autisme getuigt.

• Op de blog van KOEKIE (Janneke Koekhoven) kan je informatie, materiaal en tips 
lezen voor opvoeders van kinderen met autisme. Je kan via deze link de website 
terugvinden.

https://mama.libelle.be/kids/autisme-opvoeden-tips/?fbclid=IwAR0ckdofkN7Enbp5d18xMoGOlL6-zPRGpcZRgadyvPlGFlsXKgB-aM4UDKM
https://www.ouderscentraal.nl/belasting-moeder-ass-kind-verdient-meer-aandacht/?fbclid=IwAR23qP2ZXGhUjq__c62tHd67F8qsaqYASv-J_KApO_paZBQ4-HJ06zb5qfE
https://www.apost.com/nl/blog/9-autistische-studenten-bestormen-het-podium-met-zon-aangrijpende-routine-dat-niemand-in-de-zaal-het-drooghield/17061/?p=eyJ2dCI6MTU1NjU1NjE3NCwic2wiOjIsInV0bV9zb3VyY2UiOiJmYiIsInV0bV9tZWRpdW0iOiJmYl91c2Vyc2hhcmVzIiwidXRtX2NhbXBhaWduIjoiYmxvZ18xNzA2MSJ9&fbclid=IwAR14AH-putyrEX8nmsgA6OsrXTNIA02g573AnYVEkinR-8b3lpl9FI0-er4
https://autisticalice.be/wp/?fbclid=IwAR2D5IimE69btYOowBd0PzmLKT8g3WotBsjXxjqIRRX5Ow4oXhiy8tzDZNs
https://www.youtube.com/watch?v=inxIM1aGvZY&fbclid=IwAR3vJO_L8I20yTALrpxszcoGLsyZX-JGoheMc4aTG_t6Lva14QUyA3G-llE
https://www.breinwijzer.be/studio-brein/aflevering-3-autisme/?fbclid=IwAR31vIQFj3s6V9I_Nn4uF2s53-vKSpi3mtuVHO65NTqb4oHB_fpOfY9XS5Q
https://www.ditisookautisme.nl/
https://www.me-to-we.nl/nee-autisme-is-geen-verrijking-want-beperking-is-leuk/?fbclid=IwAR17fi0Dj4djyWeE8gAcGvr2ZpyrJU54ukYbJdqJuuKnmQP735PJdwswewo
https://symptomen-autisme.nl/
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• Als je vragen hebt over relaties en daten: op de vlog 
van de Nederlandse dokter Bosman geeft Marthe, 
psychologe, tips over daten en autisme. Je kan het 
filmpje via deze link bekijken. Op youtube kan je kijken 
naar Marcus Krielen, een Nederlandse autismecoach, 
die tips formuleert over relaties en autisme. Je kan via 
deze link de film bekijken.

• Ken je Ivo al? Een Nederlandse jongen met autisme die vertelt over zijn ervaringen met 
onderwijs. In de film kan je tips terugvinden die gericht zijn naar ouders, begeleiders 
en leerkrachten, te bekijken via deze link.

Victor op Facebook - in coronatijden
Sinds maart 2020 kreeg onze facebookpagina een andere invulling. We selecteren enkele 
van de helpende links hieronder:

• Er werd een kinderverhaal gedeeld op onze 
facebookpagina die gemaakt werd door een collega-
thuisbegeleidster uit vzw Het Raster. Je kan het 
verhaal via deze link terugvinden. Ook de Weg Wijzer, 
een centrum voor psychotherapie in Leopoldsburg, 
maakte een brochure en kinderverhaal over het 
coronavirus, je kan het hier gratis downloaden. 

• Peter Vermeulen schreef op zijn blog een artikel met twintig tips over het ondersteunen 
van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in de coronacrisis. Je kan het 
via deze link nalezen.

• Gamers blijken in coronatijden weleens van groot belang te kunnen zijn. Viiay Pande, 
verbonden aan de Amerikaanse Stanford University, bestrijdt met zijn Folding 
project het nieuwe en ongekende corona-virus door denkwerk en rekenkracht van 
wetenschappers en computers te combineren. Wie hierover meer informatie wil 
lezen, kan dit via deze link nalezen.

• Heel wat jeugdbewegingen zijn sinds de maatregelen ten gevolge van de coronacrisis 
gestart met ‘online jeugdbeweging’. Elke zaterdag of zondag van 14 tot 17u kan je in 
je eigen huis, met je gezin, meedoen. De link naar de facebookpagina vind je hier. Het 
kan ook zijn dat jouw plaatselijke jeugdbeweging iets online organiseert. Ga eens een 
kijkje nemen op hun facebookpagina of website.

Victor op Facebook

https://dokterbosman.nl/zo-overleef-je-daten-met-autisme/?fbclid=IwAR3o2mFOsf2TAV8sB_1w1uSvo3PT3t9Cc-BCffn2hrpJGHyrcXJWJ-utojk
https://www.youtube.com/watch?v=o3SrEhQcZRo&t=17s&fbclid=IwAR0mAii_C8_V2jQG3nxIePtVnBxr4jrYoMhWNiRvjwlLgYLcVaXrk4IWbck
https://www.youtube.com/watch?v=RHK90P5pGyg&index=2&list=RDe8aPanpQZ6o&fbclid=IwAR0ezgtEvKuSSULnmHVnjFDU6VCbb-3UlCkqCponzXbWUzkYL-mtS-3CX34
https://youtu.be/VADCv4FOPwA
https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/?fbclid=IwAR2uFq7_UeZuRGaEsboXz0viQmFOeh6WHHpPMkPjn93lKbUtHbt9NVzJ23s
https://petervermeulenblog.wordpress.com/2020/03/17/autisme-en-het-coronavirus-20-tips/?fbclid=IwAR2tL4AdUB2iD3-_h3j0FvXwFWBD2WuydA7YYtA1AdhhuLWf9yro1cGIWKE
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/ook-met-een-game-kan-je-corona-bestrijden/?fbclid=IwAR35dVC6RwTu2k0jUtKx5htYvLUgtsi8EZYZ-aXMhQhtfkaYP51JifdqgzQ
https://www.facebook.com/groups/2693825807396758/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCVd1hxTJO3RUMZgqaJ2fBY204sFzedGSsu0fFcALJlAxQVAQ1dj0kTt8-E6S5-fP2rOcguEaJ7M0tBR908pPAX2Ikhq9fya7yo0NL2isYRORVEsoFPdM7i1LURHFhcWUvEZ2LveZUMUk4lktvPQU1Zvyn1O9ZNnpzx2GT22XvfAzIo-NqTZyIwgm35m3_xDcNOpKycnYL6mn-nsUfnu6MvAXANgOWsZ9UQ2OAaQE5RNbxj6WjZn-VuygC99S9OpneTiKbbKYjzIU5aHU4mT20w-_In4zxBYaGw4EFdt5oid512pZ7l3KpIWWKphlCO8zy0KbS4b1q5I5vKhPhwi48p9A&__tn__=K-R
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Victor op Facebook

• Op de website van ‘Klasse’ kan je tips lezen die je helpen 
om structuur in de dag te brengen, nu bijna iedereen 
thuis aan het werk is. Je vindt er ook structuurkaarten 
die jou en je kind kunnen helpen om dit te visualiseren. 
Via deze link kan je het artikel nalezen.

• Op de facebookpagina van ‘Psyche Plus Parents 
#Vlaanderenhelpt’ kan je een werkblad vinden die een kind helpt te reflecteren 
over de dag. Dit kan je samen met je kind bespreken. Via deze link kan je het blad 
terugvinden.

• Op de pagina van ‘De Standaard’ kan je een filmpje terugvinden die kinderen het 
belang van het goed wassen van onze handen, uitlegt. Je kan het hier bekijken.

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

Ga naar www.facebook.com/vzwvictor en klik op ‘vind ik leuk’.
Als je even op deze knop blijft staan met je muis, kan je instellen hoe je onze meldingen 
wil krijgen. 
We hebben ondertussen al meer dan 4.600 likes en we hebben 4.793 volgers! Op naar de 
5000?!!!

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/?fbclid=IwAR0y13O3FRHyNFqvVYZe4cCILqnNbHXGxxq3GnN3qQU6OVO-saPdapUnA1U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1323989234466877&set=gm.1365801823604938&type=3&theater
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200315_04890033?fbclid=IwAR1VTrWnovAmlvbRJA6kAeq2eQM2JeJRo4Y0sfXUGFW6u0kjH7oItsLKHJk
www.facebook.com/vzwvictor
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Oproep 
wetenschappelijk onderzoek

Inleiding
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 onze doelgroep.

Oproep
• Heb je een kind met ASS en ook een baby (jonger dan 10 maanden, of nog onderweg)? 
• Wil je de ontwikkeling van je baby van nabij laten opvolgen, en ook meewerken aan 

wetenschappelijk onderzoek? Doe jij ook mee aan het Tracking Infants At Risk for 
Autisme (TIARA) onderzoek?

• Benieuwd naar wat andere ouders over het TIARA-onderzoek vertellen? Lees de 
getuigenissen hier

• Heb je vragen over het onderzoek? Hier vind je al veel antwoorden.
• Wil je meer informatie? Neem dan zeker contact op met tiara@ugent.be, tiara@

kuleuven.be, de website www.tiara-onderzoek.be of onze facebook pagina tiara.
onderzoek. 

http://tiara-onderzoek.be/index.php/voor-wie
http://tiara-onderzoek.be/index.php/veelgestelde-vragen-van-ouders
mailto:tiara%40ugent.be?subject=
mailto:tiara%40kuleuven.be?subject=
mailto:tiara%40kuleuven.be?subject=
http://www.tiara-onderzoek.be
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Giften

In het vierde kwartaal van 2019 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen 
geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden. 

• Music for Life bracht voor onze dienst maar liefst €37.690,10 op. Een groot applaus 
voor alle mensen die hieraan mee werkten!

• Sympathisanten uit Lissewege, Blankenberge, Wevelgem, Oostduinkerke, Roeselare, 
Sint-Michiels, Menen, Gingelom, Bredene en Gullegem maakten een gift over.

• We danken graag de mensen die een gift hebben gedaan naar aanleiding van: 
 ° het verjaardagsfeest van Kathleen en Dries
 ° Hannes’ Road to Ventoux-voorbereidingen
 ° de deelname van Ward aan De Hel van Kasterlee

Wij hebben een wishlist, een lijst met dromen die wij nog willen realiseren, 
maar waarvoor de middelen ons ontbreken. Bedrijven of serviceclubs die 
ons willen steunen, kunnen deze wishlist opvragen via info@vzwvictor.be. 
Enkele voorbeelden van onze dromen: uitbreiding van onze docuruimte met 
nieuwe boeken/materialen, vrijetijdsactiviteiten voor personen met autisme, extra man- of 
vrouwkracht om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, steun bij de inrichting van ons 
eigen huis… een plek onder de zon.  

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

Ward in de Hel van Kasterlee 
op 24/12/2019

mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
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DATUM ACTIVITEIT

9 mei Infoavond: Autisme en puberteit

14 mei Infoavond: Slaapproblemen bij kinderen en jongeren met autisme - Roeselare

6-10 juli De brussenbende: voor brussen van 5de , 6de leerjaar en 1ste middelbaar

13-17 juli Superbrus!: voor brussen van 1ste t.e.m 4de leerjaar

27 juli
14 augustus

Sluiting secretariaat

17-21 augustus Superbrus!: voor brussen van 1ste t.e.m 4de leerjaar

Meer info over onze activiteiten kan via deze link 

Kalender

Door de Coronamaatregelen hebben we verschillende van onze activiteiten moeten annuleren. 
Hiervoor alvast onze excuses. De gezondheid van onze gezinnen en medewerkers is voor ons 
prioriteit. Als de activiteiten opnieuw worden ingepland, zal je hiervan op de hoogte gehouden 
worden. Onderstaande activiteiten vinden onder voorbehoud plaats tenzij de maatregelen verlengd 
worden.

https://www.vzwvictor.be/kalender

