
Nieuwsbrief oktober 2020

Sprokkels
Victor

Beste lezer,

Hopelijk hebben jullie deze zomer rust kunnen vinden. Na het bijzondere 
voorjaar hadden wij alleszins behoefte aan een pauze om onze batterijen weer op te laden. Ook de 
zomer was bij iedereen anders dan andere jaren.

Laat ons hopen dat ons najaar ons geleidelijk terug naar het normale brengt.

We wensen alleszins dat het goed gaat met jullie!

Onze zomerkampen zijn gelukkig kunnen doorgaan deze zomer. We kijken even terug op de kam-
pen in deze nieuwsbrief.

Tot slot willen we ook onze nieuwe werkgroep Innovatie aan jullie voorstellen. 

Ik wens jullie veel leesgenot!

Stien Peeters 
Directeur vzw Victor
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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?

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.
Dit jaar zal het secretariaat gesloten zijn van 24 december tot en met 1 januari 2021.

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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Nieuw(tje)s

Onze collega Liesa is in augustus bevallen van BORIS. Boris was 54 cm lang en 3,58 kg licht. 
Wij zagen al verschillende fotootjes van Boris en zagen dat het een heel mooi ventje is!

Dries Sentobin van Culinaire Slagerij Dries en zijn 
team hebben het wereldrecord worstendraaien 
verpulverd! Het leuke is dat de worsten werden 
verkocht t.v.v. onze dienst! Onder andere de 
VRT pikte dit wereldrecord op!

Corona zorgt er ook voor dat wij voorzichtig blijven zodat we de kans verkleinen dat we het 
virus verspreiden. 

• Onze vergaderkalender wordt aan-
gepast waardoor er niet teveel 
mensen tegelijk op de dienst aan-
wezig zijn. 

• Intakes gebeuren zeker tot eind 
2020 via afstandsbegeleiding (tele-
foon, videobellen). 

• Infoavonden gaan voorlopig door, 
met de nodige veiligheidsmaatre-
gelen. Mochten deze toch niet kun-
nen doorgaan, dan worden de inge-
schrevenen verwittigd.

• Gesprekken kunnen doorgaan op 
dienst, via afstandsbegeleiding 
(telefoon, videobellen, chat) of aan 
huis. Hier vind je nog eens onze 
maatregelen bij een huisbezoek. 

We volgen de situatie nauw op.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/08/wereldrecord-worstendraaien-verpulverd-in-roeselare-ik-heb-8/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/08/wereldrecord-worstendraaien-verpulverd-in-roeselare-ik-heb-8/
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Nieuw(tje)s

Zoals jullie weten, werkten onze thuisbegeleiders tijdens de coronaperiode van thuis 
uit. Onze gezinnen werden ondersteund via afstandsbegeleiding: begeleiding via telefoon, 
mail, beveiligde chat of beveiligd videobellen. De Liga Autisme Vlaanderen maakte hierover 
een factsheet, een samenvatting van de belangrijkste conclusies:
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Werkgroep Innovatie
Klimaat & Milieu

Sedert het begin van dit werkjaar 2020 zetten we bij vzw Victor in op innovatie. 

Zoals elk bedrijf, elke vereniging, ... moeten we onszelf ook steeds weer heruitvinden en 
aanpassen aan de noden van de gebruikers, de dienst en de veranderende uitdagingen van 
deze tijd.

Het leek ons belangrijk eerst te gaan verkennen wat er bij ieder van ons leeft. Bevragin-
gen van collega’s, gebruikers, ... leerden ons al heel wat. Heel snel vloeiden hier een aantal 
thema’s uit voort.

We sommen er een aantal op ...

• Er wordt stevig gewerkt aan een milieu- en klimaatplan voor vzw Victor, waarin pij-
lers als infrastructuur, mobiliteit en duurzaam aankoopbeleid onder de loep worden 
genomen.

• We verkennen enkele pistes die ons de kans geven dichter bij de gebruiker te komen, 
zo worden informatieavonden al eens op locatie georganiseerd.

• Het fietsbeleid krijgt een stevig duwtje in de rug, na bevraging van de collega’s zou 
90% van hen het wel eens zien zitten om de fiets te nemen in plaats van de auto.

• Er worden verschillende contacten gelegd in het werkveld; Els Heynssens, milieu-
coach van Bosspaints, nam de tijd om onze actiepunten rond milieu te bespreken. 
Tal van andere diensten werden gecontacteerd met de vraag om hun fietsbeleid te 
schetsen.

• Inhoudelijk wordt er op onze dienst heel wat gerealiseerd. Dit materiaal wordt vaak 
in ons aanbod ten aanzien van de ouders en de persoon met autisme gebruikt. We 
gaan op zoek naar partners die ons kunnen inspireren rond het verder ontwikkelen 
en verspreiden van dit materiaal.

• Onze kennis rond autisme dragen wij graag uit:
◊ in samenwerking met Pleegzorg West-Vlaanderen werkten we het project on-

dersteuningsgezinnen uit; 
◊ in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen organiseren we:

* kampen voor kinderen met autisme samen met andere jeugddiensten;
* de autismechat.

Nog méér vragen bereiken onze dienst, we zoeken verder uit hoe we hier een antwoord op 
kunnen bieden in samenwerking met andere partners. 
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Nieuws uit de Liga:
Zomerkampen

De zomerkampen 2020 waren  
opnieuw een succes!

 

De zomerkampen van 2020 zitten erop! De lachende gezichten na de kampen waren hart-
verwarmend. Dit jaar was het nochtans extra spannend om op kamp te vertrekken, maar 
eens ter plaatse speelde Corona ons geen parten. We kregen nadien fijne en hartverwar-
mende reacties van het thuisfront: 

‘Onze zoon heeft al zo enthousiast verteld over het kamp. Hij heeft een geweldige tijd gehad.’ 

‘Het mocht nog een beetje lager duren! Ik vond het jammer dat het zo snel voorbij was!’ 

‘Krabben vangen vond ik eng en spannend, maar super leuk.’ 

‘Vooral de SUP (Stand – Up Paddle) vond ik geweldig. Nadien ben ik het zelfs nog een keer gaan 
proberen in mijn vrije tijd.’ 

‘Het eten was dit jaar even lekker als thuis.’ 

‘Prachtig engagement van beide organisaties en de begeleiders.’ 

‘Kunnen jullie mij nu al inschrijven voor volgend jaar?’ 

‘Het was een intense, maar superleuke ervaring. Het was leuk om te zien hoe de jongeren zich 
elke dag meer op hun gemak voelden. Elke dag nam het contact tussen de jongeren toe!’ 

De begeleiders, lesgevers, vrijwilligers en alle mensen achter de schermen hebben ook dit 
jaar het beste van zichzelf gegeven en verdienen een dikke pluim en een welgemeende 
dankjewel! Hun engagement maakt het verschil voor vele kinderen met autisme. 
Kinderen tijdens het kamp horen zeggen “Eindelijk mag ik op kamp gewoon mezelf zijn”, is het 
mooiste compliment dat begeleiders kunnen krijgen voor hun enorme inzet. 
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Nieuws uit de Liga: Zomerkampen

Als extra opsteker kregen we van Minister Wouter Beke op de dag van de animator een 
speciale vermelding op sociale media: 

 

Wil je volgend jaar ook graag mee op kamp? Dat kan! Hou zeker de website van de Liga 
Autisme Vlaanderen in de gaten voor extra informatie over de kampen in 2021 en de in-
schrijvingen. 
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Victor op Facebook

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

• Op de blog van Musquito, een vrouw met autisme, vind je een overzichtspagina die 
de positieve kanten van autisme in kaart brengt. Met dank aan disability services, 
autisme van binnen – University of Leeds.

• Om hun zoon Grant, een jongen met autisme, te 
helpen zijn huis terug te vinden lieten de ouders 
hun villa in Florida beschilderen naar het schilderij 
‘De Sterrennacht’ van Vincent van Gogh. Benieuwd 
naar het nieuwsbericht?

• Op radio 1 in het programma Touché, met Friedl 
Lesage,kan je het interview herbeluisteren met Magali De Reu, een vrouw met As-
perger. Ze vertelt het verhaal over haar leven.

• In de universiteit van Leiden, Nederland, onderzocht 
Renée Dijkhuis ‘de kwaliteit van leven bij personen 
met autisme in het hoger onderwijs.’ De samenvat-
ting van de resultaten van haar promotieonderzoek 
kan je nalezen via deze link. Op deze website vind je 
ook een interessante link naar de organisatie STU-
MASS, studeren met autisme, waar ze inzoomen op 
het samenwonen in een studentenhuis.

• In het tijdschrift ‘Sterk’ van het VAPH verscheen een artikel van Erik Beulens, collega 
van de dienst Het Raster vzw. Het artikel beschrijft de aanpassingen die RTH-dien-
sten creëerden in tijden van corona. Via deze link kan je het tijdschrift downloaden, 
je vindt het artikel op pagina 18 en 19.

• De groep LAVA, lees- en adviesgroep volwassenen met autisme, vraagt meer aan-
dacht voor ‘de autistische burn-out’. In deze bijdrage willen ze lezers bewust maken 
van een onderliggende factor die dikwijls over het hoofd wordt gezien; namelijk het 
autisme.

• Op zijn blog raakt Tistje een maatschappelijk taboe aan; ‘Masturberen mensen met 
autisme meer?’ Wie nieuwsgierig is over wat hij hierover denkt, kan dit hier nalezen.

https://musquitobeblog.com/2019/11/10/blog-2019-021-diagnose-ass/
https://nos.nl/artikel/2242256-huis-als-een-van-gogh-schilderij-voor-autistische-zoon-mag-blijven.html?fbclid=IwAR29iLMn-jvmiu78ugsbjG_BiHrXaLbK19n36RtgL1t7IlVYGzbgEvl7q-I
https://radio1.be/het-verslag-stond-dat-ik-nooit-staat-zou-zijn-om-zelfstandig-te-functioneren?fbclid=IwAR1L2cLbwArLRA4dId8fvHRA8CEKquK5Bc_6p4ZGrW5EEoSxPyKVOU5bZso
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/05/studenten-met-autisme-ervaren-een-lagere-kwaliteit-van-leven?fbclid=IwAR3cxj9wZg_UTe43RpK2pCKY7BqnEE94LTuhTqWVfxAMGMXZF7HO1uwS5go
https://www.vaph.be/documenten/sterk-juni-2020?fbclid=IwAR0eTGdAxrs0kj5Oe--wzKKtd7YvBSb9ZcOm580wTbLNzRScp4mL9G_AnCY
https://lavautisme.wordpress.com/2020/06/22/lava-vraagt-meer-aandacht-voor-autistische-burn-out/?fbclid=IwAR0cp7rPTv87tCveshUBmKXCGMilggrHPHm4kX9w985zfLAvl3hjxp2jLWA
https://tistje.com/2020/06/10/masturberen-mensen-met-autisme-meer-autisme-en-lichaamsbeleving/?fbclid=IwAR1pGRoLPlNsZL7wEZk8Ggw3D6lX3D2uYjp6yVB1ttavwYErsC0cVlkmn3U
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• Op de Nederlandse website ‘J/M ouders’ verscheen 
een artikel van psychotherapeut Katie Hurley. Ze be-
schrijft hoe je de diagnose het best uitlegt aan je kind 
met autisme en hoe je de voordelen hiervan kan be-
nadrukken.

• Op de blog ‘autisme is veelzijdig’, publiceert Frederik, 
een man met autisme, een opiniestuk over de positieve en negatieve kanten die hij 
ervaart door zijn autisme. “Nee, niet iedereen is een beetje autistisch!”

• Stephanie en Elise, twee vrouwen met autisme, geven 
een antwoord op 8 vooroordelen rond autisme, te be-
kijken in deze film op youtube.

• En als laatste item hebben we het dan toch nog even 
over de corona-exit maatregelen. Op de website van 
de Vlaamse Vereniging Autisme kan je aanbevelingen 
lezen voor een autismevriendelijk beleid op vlak van onderwijs, welzijn en gezond-
heid, werk en mobiliteit.

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. 
En de aantallen blijven groeien, we hebben ondertussen al meer dan 4.999 likes en – trom-
geroffel – we haalden de kaap van 5000 volgers, we hebben er zelfs 5.177! 

Victor op Facebook

https://www.jmouders.nl/met-kind-over-autisme-praten/?utm_term=Autofeed&utm_medium=FacebookEchobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2QxgGmEflpRkbj5-0-MRK6pqJmv9gD_WBS6x1lJoTsMZXPWCeu_fDZTlo#Echobox=1591706192
https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/niet-iedereen-is-autistisch/?fbclid=IwAR3FN3etkdMmuK4FQZQKw3kVYFhagLI8ERMUKPA9cwOK9ADxj8keGVBkc7A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=imUlnd6JLGI&feature=emb_logo&fbclid=IwAR219WKcHRHPPWRCTu-zBJC6oMUNavDpP74irvINhFKXVA_q2jUO5_B3xjc
https://autismevlaanderen.be/Aanbevelingen?fbclid=IwAR219WKcHRHPPWRCTu-zBJC6oMUNavDpP74irvINhFKXVA_q2jUO5_B3xjc
www.facebook.com/vzwvictor
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Huis voor Victor

Huis voor Victor – stand van ‘zaken’

Vzw Victor werkt aan een nieuw Huis voor Victor. 
In deze rubriek lees je de vorderingen van het voorbije kwartaal.

Zoals we eerder vermeldden, zijn er drie delen: 
• ruwbouwwerken water- en winddicht
• binnenafwerking
• technieken, met enerzijds elektriciteit en anderzijds verwarming & ventilatie

Voor ruwbouw en binnenafwerking is de procedure doorlopen: de aannemers kunnen be-
ginnen plannen! 

Jullie zien dat zo’n openbare aanbesteding veel werk vraagt en zijn tijd kost.

De ruwbouwwerken starten op 19 oktober. We posten bij de buren een briefje zodat ze 
weten wie we zijn en wat we doen: een goede buur is immers beter dan een verre vriend!

We blijven aftellen!

Benieuwd naar de vorderingen? Volg de werk-
zaamheden via onze volgende nieuwsbrieven!
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Oproep
wetenschappelijk onderzoek

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 1 (herhaling): de PIP studie (Ugent)
PIP studie = het Preschool brain Imaging en behaviour Project

Gezocht: hersenverkennertjes!

Wie?

• Voor kleuters met ASS tussen 3 en 4,5 jaar oud 

Wat? 

• Studie naar de hersenontwikkeling en gedrag bij kleuters met autismespectrumstoor-
nis (ASS), onder leiding van prof. dr. Herbert Roeyers

• Online vragenlijsten voor ouders die thuis ingevuld worden 
• Twee bezoeken aan Universiteit Gent: er worden o.a. ontwikkelingstestjes afgeno-

men bij uw kind en een hersenscan (tijdens de natuurlijke slaap van uw kind, zonder 
verdoving) gemaakt

• Met vergoeding van uw transportkosten en een deelnamevergoeding van 50 euro 
voor uw tijd en energie + een kleine attentie voor uw kind en een foto van zijn/haar 
hersenen 

Geïnteresseerd? Meer info

• https://www.facebook.com/PIP.UGent/
• 0478 94 30 58 
• PIP@UGent.be

https://www.facebook.com/PIP.UGent/
mailto:PIP%40UGent.be?subject=
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Oproep 2: Switch-project (KU Leuven)

Wie?

• Voor ouders van een kind met ASS in het lager onderwijs

Wat?

• Een onderzoek naar wat de meest optimale leercontext is om kinderen met een au-
tismespectrumstoornis (ASS) zo goed mogelijk te laten presteren en functioneren op 
school, in het bijzonder gericht op de relatie tussen leerkracht en leerling.

• Een corona-proof onderzoek, helemaal vanop afstand uitgevoerd. De onderzoekers 
komen dus niet op school of thuis langs.

• Op vier momenten in het komende schooljaar wordt aan u als ouder en aan de leer-
kracht gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen over uw kind.

• Uw kind legt dan telkens enkele taken af tijdens een online testmoment.

Meer informatie?

• Bij onderzoekers Jolien en Simona: switch@kuleuven.be 

Oproep wetenschappelijk onderzoek

mailto:switch%40kuleuven.be?subject=
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Giften

Sinds januari 2020 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen geven ons 
ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden. 

• Sympathisanten uit Tielt, Oudenburg, Asse en Rumbeke maakten een gift over.
• De Soroptimisten van Zedelgem zorgden voor nieuwe beamers voor onze groepsbij-

eenkomsten.
• Hannes’ Road to Ventoux leverde een groot be-

drag op. Wist je al dat Hannes geslaagd is in zijn 
missie om de Ventoux langs drie zijden op te rijden 
op één dag?

• Onze goeie partner BOSS-paints zorgde voor de 
vertrouwde gift.

Dit jaar is er helaas geen Warmste Week zoals we die kennen van de voorgaande jaren. 
Enkele evenementen die euro’s in het laatje zouden brengen voor vzw Victor, kunnen niet 
doorgaan door het coronavirus.
Met verbouwingen in het vooruitzicht én met de extra uitgaven die we hebben door de 
coronacrisis, kunnen we elke euro goed gebruiken. Daarom vermelden we graag de moge-
lijkheden om onze dienst financieel te steunen.

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 ***

• Je kan een storting doen op het rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 met vermel-
ding GIFT. Elk bedrag is welkom. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

• *Goed nieuws*: dankzij de coronacrisis zijn uw giften in 2020 meer waard! 
Giften vanaf €40 zijn nu voor 60% terugbetaald via uw belastingsaangifte!

• Ter gelegenheid van een verjaardagsfeest, jubileum,… kan je aan je gasten vragen om 
vzw Victor financieel te steunen als alternatief geschenk. Ook hier geldt: giften vanaf 
€40 die rechtstreeks op onze rekening worden gestort met vermelding “gift” geven 
recht op een fiscaal attest. 

• Een manier om ons te steunen zonder dat het jou iets kost? Dat kan via Trooper als je 
online winkelt. Meer informatie vind je hier: https://trooper.be/ 

Op welke manier je ons ook steunt,

alvast heel erg bedankt!

mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
https://trooper.be/


15Nieuwsbrief oktober 2020

DATUM ACTIVITEIT

29 september start oudercursus voor ouders van jongeren met autisme uit het 2e t.e.m. 
4e middelbaar (volzet)

30 september start Brussenbende (voor broers en zussen uit het 5e, 6e leerjaar, 1e en 2e 
middelbaar)

7 oktober Infoavond straffen en belonen (volzet)

8 oktober Infoavond Hoe je kind begeleiden naar gezond gamegedrag? 
Met spreker Mathias Dewilde

22 oktober Infoavond slaapproblemen bij kinderen en jongeren met autisme

29 oktober Infoavond autisme en puberteit (volzet)

24 december 
t.e.m. 1 januari 
2021

Sluiting secretariaat

Meer info over bovenstaande evenementen 
kan je vinden via https://kalender.vzwvictor.be/

Kalender

Onderstaande activiteiten vinden plaats onder voorbehoud.

https://kalender.vzwvictor.be/

