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Sprokkels
Beste lezer,

Bij het schrijven van dit voorwoord is het 28°C buiten. Deze tijd van het
jaar doet me ieder jaar denken aan de blokperiode en hoe weinig studenten kunnen genieten van de eerste zomerdagen. Als deze nieuwsbrief verzonden wordt, zijn de
studenten én leerkrachten verlost van hun piekperiode en breken mooiere tijden aan.
Op facebook lazen jullie het al: vzw Victor is de fiere eigenaar van het Huis voor Victor! We houden
jullie via de rubriek “Huis voor Victor” graag op de hoogte van de werkzaamheden.
De voorbije maanden hadden wij een studente op stage in ons kinderteam. Sofie vertelt zelf wat zij
gedaan heeft tijdens haar stage.
Ook Hannelore zorgt voor een bijdrage: zij werkt namens de thuisbegeleidingsdiensten voor het
samenwerkingsverband ‘1 gezin, 1 plan’ regio Midden West-Vlaanderen. Hannelore legt uit wat dit
precies betekent.
Dankzij BOSS-paints kunnen wij al enkele jaren werken aan twee projecten die we in deze nieuwsbrief graag nog eens in de kijker plaatsen. Michiel stelt het project Ondersteuningsgezinnen voor,
Tine het project kinderoppASS.
Tot slot laten we jullie graag kennis maken met Chloè, de wetenschappelijk medewerker van de
Liga Autisme Vlaanderen.
Uiteraard vind je alle bekende rubrieken terug in dit nummer!
Ik wens jou en je gezin een héél fijne zomer toe, een rustpauze, een moment om de “moetjes” te
beperken.
Veel leesplezier!
Stien Peeters
Directeur vzw Victor

Inhoudstafel
Hint: klik op de nummering of de titels om direct naar de juiste pagina te springen.
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Nieuws van de administratie
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.
Tijdens de vakantie is het secretariaat gesloten van maandag 15 juli tot en met vrijdag
2 augustus 2019.

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.

Nieuwsbrief juli 2019

3

In de kijker! - 1Gezin 1Plan
In het najaar van 2018 ging ‘1Gezin 1Plan (1G1P)’ van start. 1G1P is een samenwerkingsverband tussen bestaande diensten uit verschillende sectoren uit het welzijns- en
onderwijslandschap (Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap,
Centrum Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin, Centrum Leerlingbegeleiding, Ambulante
Drughulpverlening) binnen verschillende regio’s. Centraal is dat iedere hulpvraag binnen
de maand wordt beantwoord. In Vlaanderen zijn twaalf 12 samenwerkingsverbanden gestart. In West-Vlaanderen zijn dit:
•
•
•

Jeugdhulp Westhoek
Konekti
Midden-West-Vlaanderen

Vzw Victor is bij deze drie organisaties betrokken, maar aangezien we binnen regio MiddenWest-Vlaanderen medewerkers uitsturen, leggen we de focus op deze werking binnen
deze nieuwsbrief.

Midden-West-Vlaanderen
1G1P biedt rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan. Er wordt zowel mobiele (verbindingsteam) als ambulante (eerstelijnspsychologen) hulpverlening aangeboden.

1. Het verbindingsteam
Het verbindingsteam bestaat uit 18 gezinscoaches en biedt laag-intensieve mobiele begeleiding aan. Samen met het gezin denkt 1G1P na rond opvoeding en het samenleven
als gezin met aandacht voor alle domeinen van het gezinsleven, bv. school, gezondheid,
geldzaken, huisvesting, werk,... Men vertrekt steeds vanuit de sterktes en krachten van alle
gezinsleden. Het is een breed, oplossingsgericht aanbod waarin het gezin, de jongere en
het kind centraal staan.
Wanneer kan deze mobiele begeleiding van het verbindingsteam?
•
•

Wanneer de zorgen in een gezin te groot worden en er hulp nodig is. Dit heeft als
doel om op termijn meer gespecialiseerde jeugdhulp te vermijden.
Wanneer het gezin of het kind/de jongeren op een wachtlijst staat voor meer gespecialiseerde hulpverlening, maar wanneer de zorgen in het gezin te groot worden en er
tijdens de wachttijd sneller hulp nodig is. Op die manier probeert men crisissituaties
te vermijden.
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In de kijker! - 1Gezin 1Plan

2. Eerstelijnspsycholgen (ELP)
De eerstelijnspsychologen bieden brede zorg aan kinderen en jongeren met niet-complexe
psychische klachten (bv. angsten, problemen met slapen, laag of negatief zelfbeeld, piekeren, pesten…).
•
•
•
•

Gratis
Kortdurend (4 tot 8 gesprekken)
Ambulant: op twee verschillende locaties (Roeselare en Tielt)
Geen langdurige, intensieve begeleiding of hulp bij crisissituaties

Meer info en/of aanmelden
•
•
•

Jeugdhulp Westhoek
Konekti
Midden-West-Vlaanderen
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Project OppASS
BOSS-project OppASS
In 2016 vroegen we jullie om mee te werken aan een bevraging rond oppasmogelijkheden
voor gezinnen met autisme. We kregen toen massaal veel reactie, waarvoor dank.
De resultaten werden verwerkt en de drie belangrijkste conclusies vind je hieronder.

1.
Mensen kennen de weg naar de diensten te weinig = nood aan bekendmaking van de diensten.
In de zomer van 2018 schreven we verschillende diensten aan met de vraag de informatie
rond hun diensten te optimaliseren. Het samenbrengen van deze informatie, en het opnieuw contacteren van de diensten die nog geen reactie gaven, staat op de to do voor het
najaar 2019.
Ons doel is het samenstellen van een brochure met een overzicht van diensten die oppas
bieden, enkel binnen West-Vlaanderen en gebundeld volgens regio. Deze brochure zal in
de toekomst breder verspreid worden.
Gedurende de aanmeldingsprocedure van onze dienst en binnen de concrete thuisbegeleiding worden nu al contactgegevens doorgegeven, indien hier vraag naar is.

2.
Te weinig vrijwilligers = nood aan rekrutering nieuwe vrijwilligers.
Samen met knelpunt 3.
3.
Vanuit de diensten is er volgens de ouders te weinig kennis en ervaring met ASS.
Vanuit de bevraging voelden we een grote nood aan correct informeren van bestaande
oppasdiensten rond autisme, zodat ouders met meer vertrouwen hun kinderen aan een
vrijwillige oppasser kunnen toevertrouwen.
Hiervoor zaten we samen met Martine Thys van “Participate!”. We bekeken samen de zinvolheid en vooral de inhoud van de Wegwijzer, die ouders van kinderen met autisme online
kunnen invullen om zo een goede ‘handleiding’ te voorzien voor het kind met autisme en
wie er mee omgaat.
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Project OppASS

Daarnaast contacteerden we de bestaande oppasdiensten, met de vraag om samen te
werken en vanuit onze dienst een aangepaste vorming aan te bieden. Sinds de start van
deze contacten, planden we maar liefst zes vormingsmomenten (vijf aan afdelingen van
“Oef!” en één aan een afdeling van de CM). We gaan dit jaar door met het contacteren van
de verschillende diensten met als doel vrijwilligers verder te informeren.
Vanuit “Oef!” werd ook de vraag gesteld omtrent input in de “Oef!Wijzers”. Met deze bondige info willen ze hun vrijwilligers wat basisinfo geven.
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Nieuw(tje)s
We hadden veel verwacht van het uitbreidingsbeleid 2019. In het meerjarenplan van minister Vandeurzen waren veel middelen voorzien voor RTH, waaronder thuisbegeleiding valt.
Dat meerjarenplan werd herzien, waardoor er toch niet zoveel middelen beschikbaar bleken.
Die kruimels werden verdeeld over de verschillende zorgaanbieders. Daardoor kunnen we
niet doen wat we wilden doen, namelijk onze teams aanzienlijk versterken… Bij het schrijven
van deze nieuwsbrief is het nog niet duidelijk wat het resultaat voor Victor zal zijn.

Er komt een nieuwe functie aan binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): Globale
Individuele Ondersteuning. We bouwen deze functie uit voor kinderen met autisme die
baat hebben bij een begeleide overgang van thuis naar de crèche, van de crèche naar de
kleuterschool of van de kleuterschool naar de lagere school. De ondersteuning gebeurt in
de crèche of op school. Meer info hierover in onze volgende nieuwsbrief.

Onze Autisme Chat blijft gedurende de maanden juli en augustus open! Tot 21 juli en na
15 augustus gelden de gebruikelijke openingsuren.
•
maandag 18u - 22u
•
dinsdag 18u - 22u
•
woensdag 14u - 22u
•
donderdag 18u -22u
Tussen 21 juli en 15 augustus zijn we telkens van 19u - 21u open(van maandag t.e.m.
donderdag).
Heb je een vraag of wil je je verhaal even kwijt, onze medewerkers van de Autisme Chat
luisteren naar je en denken met je mee!!!

Tot hiertoe stuurden wij per informatieavond een mail met de uitnodiging. Om jullie mailbox wat te ontzien en omwille van de voorspelbaarheid, bundelen we deze mails tot één uitnodiging per half jaar. Eind augustus mogen jullie deze mail verwachten. Nu al nieuwsgierig?
Neem dan vlug een kijkje in de kalender van deze nieuwsbrief.
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Nieuw(tje)s

Onze teambuilding bracht ons naar het mooie Oudenaarde. We
weten nu wie Hanske is en wat de bril op het wapenschild van Oudenaarde betekent, we streden voor de titel van Victor Universalis
(Mieke won), we lieten onze hersenen kraken tijdens de stadszoektocht en we sloten de zonovergoten dag af met een barbecue aan
de Donkvijver. De rechte lijn naar de zomer is ingezet.
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Huis voor Victor

Huis voor Victor – stand van zaken
Vzw Victor werkt aan een nieuw Huis voor Victor.
In deze nieuwe rubriek lees je de vorderingen van het voorbije kwartaal.
We zaten niet stil het voorbije kwartaal!
De akte is ondertekend op 20 mei, de dag van de Algemene Vergadering. Sinds die dag
hebben we ook de sleutels.
Het voorontwerp van de architect is goedgekeurd, dus de bouwaanvraag kan ingediend
worden.
We gingen enkele keren langs in het Huis voor Victor en zagen dat niet alle bewoners
vertrokken zijn: een duivennestje maakte zich op het balkonnetje klaar om uit te vliegen.
Volgende keer meer!

Benieuwd naar de vorderingen? Volg de werkzaamheden via onze volgende nieuwsbrieven!
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Toerisme voor autisme
Geniet van een stressvrije vakantie!
Droom jij al lang van een zorgeloze vakantie, maar verloopt dit vaak moeizaam? Dan ben je
bij Toerisme voor Autisme aan het juiste adres! Toerisme voor Autisme zet zich in voor een
meer autismevriendelijk toerisme, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. Daarvoor werken
ze samen met verschillende toeristische partners, van attracties tot accommodaties en
luchthavens, om zo het aanbod ook toegankelijk te maken voor mensen met autisme.

Bereid je daguitstap of overnachting grondig voor
Steeds meer organisaties in Vlaanderen zetten in op autismevriendelijkheid. Toerisme voor
Autisme helpt hen door het opstellen van visuele stappenplannen die mensen met autisme kunnen gebruiken ter voorbereiding van een daguitstap. Zij hebben immers nood
aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Tijdens de vakantie en op uitstap valt dit voor
een groot deel weg. Daar kunnen de visuele stappenplannen bij helpen! Deze kunnen
voor verschillende activiteiten in Vlaanderen gratis gedownload worden op onze website
www.toerismevoorautisme.be. Je vindt er bijvoorbeeld een stappenplan voor ZOO Planckendael, Hidrodoe, het Gravensteen en zoveel meer! In de provincie West-Vlaanderen kan
je reeds naar het autismevriendelijke Serpentarium en Sunparks Oostduinkerke. Binnenkort wordt ook het Zwin toegevoegd aan deze lijst.
Momenteel werkt Toerisme voor Autisme ook samen met Toerisme Provincie Antwerpen
om hun overnachtingsaanbod meer aan te passen aan de noden van mensen met autisme.
Hierdoor kan je binnenkort ook visuele stappenplannen verwachten voor 20 accommodaties in deze provincie.

Raadpleeg de website vol nuttige tips omtrent
autismevriendelijke vakanties
Daarnaast worden ook vele tips verzameld op de website van Toerisme voor Autisme. Je
kan er meer te weten komen over de verschillende voorrangspassen die je kan gebruiken
in de Belgische pretparken. Wat heb je nodig om zo’n pas aan te vragen? Wat zijn de regels
die verbonden zijn aan de voorrangspassen? Daarnaast kan je op de website ook tips vinden over autismevriendelijke vakanties, ervaringsverhalen over het vliegen met autisme,
assistentie die je kan aanvragen op de luchthaven en zoveel meer! Wil je graag een thema
aan bod zien komen of jouw ervaring delen op vakantie, in de luchthaven of een pretpark?
Aarzel dan niet om Toerisme voor Autisme te contacteren! Misschien komt jouw verhaal
dan binnenkort op de website!
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Toerisme voor autisme

Huur Sien van Toerisme voor Autisme in als gastspreker
Ook deelt Toerisme voor Autisme graag hun tips rechtstreeks met de doelgroep zelf. Dit
doen ze door te spreken op infosessies of zelf lezingen te organiseren. Op die manier krijg
je een duidelijk zicht op wat er reeds mogelijk is voor mensen met autisme in onze samenleving met betrekking tot vakantie en vrije tijd. Hierbij stemmen ze de inhoud steeds af op
de interesse van de luisteraars. Dit kan zowel voor mensen met autisme, ouders, hulpverleners, leerkrachten, etc.!

Maak kennis met de luchthaven
Niet enkel activiteiten en overnachtingen zijn een uitdaging voor mensen met autisme. Ook de weg naar
een vakantiebestemming kan een grote drempel zijn.
Luchthavens zijn onbekende plekken met vele prikkels
en onduidelijke situaties. Daarom organiseert Toerisme voor Autisme sinds kort ook rondleidingen op de
luchthaven van Antwerpen. Op deze manier kunnen
kinderen, jongeren en volwassenen met autisme reeds
kennismaken met alle procedures op de luchthaven
zonder dat ze al te veel druk ervaren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.toerismevoorautisme.be. Wil je
op de hoogte blijven van nieuwe stappenplannen of nieuwe rondleidingen op de luchthaven? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Toerisme voor Autisme of volg hen op sociale
media!
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Project vrije tijd
Ik ben Sofie De Langhe en studeer Ergotherapie in Hogeschool Gent. De voorbije maanden
liep ik stage binnen vzw Victor en heb ik mijn bachelorproef uitgewerkt over het thema:
“het invullen van vrije tijd en kinderen met autismespectrumstoornis”. Dit verloopt bij sommige kinderen met autisme niet zo spontaan. Deze kinderen ervaren moeilijkheden om
hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen.
Het doel van mijn bachelorproef was om een leidraad te maken om het invullen van vrije
tijd bij kinderen met ASS gemakkelijker te laten verlopen. Het resultaat is een toolbox
met daarin sessies die de thuisbegeleider kan ondersteunen bij het begeleiden van een
zorgvraag rond het invullen van vrije tijd. Naast de sessies zijn er verschillende tools ontworpen. Deze tools gaan over het invullen van vrije tijd en kiezen, het starten en stoppen
van een activiteit, wachten, opruimen en het samenspelen met broers en zussen. De tools
kunnen een hulpmiddel of stappenplan zijn, maar het resultaat van de toolbox kan ook
een bewustwordingsproces zijn. Bijvoorbeeld: “Hoe vaak zit ik op mijn gsm of kijk ik naar
schermen?”, “Weet ik welke activiteiten ik nog kan doen?” Sommige tools heb ik bij vijf
gezinnen kunnen toepassen. Ik ben jullie heel dankbaar voor de medewerking in dit proces.
De toolbox kan je terugvinden in de bibliotheek van vzw Victor en deze kunnen de thuisbegeleiders gebruiken binnen begeleidingen.

Nieuwsbrief juli 2019

13

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

“Ernstig vroeggeboren kinderen ervaren meer problemen in de prikkelverwerking . Zij vertonen ook vaker
symptomen van ADHD en autisme” concludeert Tinka
Bröring van de Vrije Universiteit Amsterdam. Je kan
het artikel nalezen via deze link.

•

“Beveiligingsfirma G4S stelt sinds februari zes mensen met ASS tewerk op Brussels
Airport. Ze staan in voor de x-ray-screening ter controle van de bagage in de luchthaven, een baan die hen op het lijf geschreven is, aldus G4S België. Het proefproject
gebeurt onder begeleiding van TR Plus (Top Resources Plus) & Passwerk.” Informatie
hierover kan je lezen via deze link.

•

Naar aanleiding van de WereldAutismeDag op 1 april werden tal van initiatieven
via de media verspreid. In een youtube filmpje roept Stijn op voor meer begrip voor
mensen met autisme. Op Radio 2 West-Vlaanderen kan je
een interview beluisteren van een mama van een zoon met
autisme en een thuisbegeleidster van Vzw Victor. Dit interview kan je beluisteren via deze link. Ook de Vlaamse Vereniging Autisme trok met de prikkelcaravan het Vlaamse
land rond, in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen, BlinkOut, vzw Tpasst, De Regenboog, vzw Assjette en
Autisme Limburg willen ze iedereen bewust maken van wat
autisme eigenlijk is. Het artikel kan je hier nalezen.

•

Sinds kort heeft vzw Participate nu ook een onlinetool voor volwassenen met autisme, de atlas. Deze tool is een aanrader voor wie in kaart wil brengen wat de eigen
sterktes zijn, wat moeilijk loopt en wat hij/zij nodig heeft om zich comfortabel te
voelen. Neem zeker eens een kijkje op de website om het te ontdekken!

•

Laïs Williame, een meisje met autisme, die vroeger last
had van selectief mutisme, maakte haar persoonlijke
versie van “Breek de stilte” van Stef Bos. Je kan het
lied beluisteren via deze link.

•

Het blijft heel belangrijk dat autisme niet alleen gedefinieerd wordt in termen van beperkingen en problemen. Anders georganiseerde en functionerende hersenen hebben ook flink wat
voordelen. In dit artikel kan je de 11 grootste troeven van mensen met autisme op
het werk nalezen.
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Victor op Facebook

•

Op deze pagina kan je lezen welke specifieke problemen leerlingen met autisme ervaren bij het vak geschiedenis en hoe een geschiedenisdocent hier didactisch zinvol
kan op inspelen.

•

Op de website van Klasse kan je een getuigenis nalezen
van Rik Smeets (18 jaar), een jongen met autisme, over
zijn schoolloopbaan. Hij omschrijft welke moeilijkheden
hij ervaart en hij formuleert enkele tips hoe het anders
zou kunnen gaan.

•

“Mensen met autisme proberen voortdurend hun moeilijkheden te camoufleren om
niet buiten de boot te vallen. Maar al dat camoufleren eist zijn tol.” Anne van de
Beek, een vrouw met de diagnose stoornis van Asperger, zag ze in hoe lang ze zich
had aangepast aan haar omgeving. Haar getuigenis kan je nalezen via deze link.

•

Een duidelijk filmpje over beelddenken, gemaakt door
Mirthe van Der Drift, kan je bekijken via deze link.

•

“Selectief mutisme is een angststoornis, maar komt ook
voor als symptoom van autisme.” Op de blog van Vera
Helleman kan je informatie hierover nalezen.

•

“Het Cassandra-effect, wat betekent dat de partner zonder autisme zich emotioneel
niet gehoord voelt en depressief wordt omdat niemand haar verhalen gelooft.” Via
deze link kan je hierover informatie nalezen.

Extra: links die verband houden met vrije tijd op onze facebook-pagina
•

vzw BiNus - WVA start met een nieuw vrijetijdsinitiatief voor kinderen en jongeren
met ASS in de Westhoek: SAMEN-APART. Op hun website kan je de informatie vinden.

•

In Cultuurhuis De Leest in Izegem opent begin mei een
‘auticafé’, een ontmoetingsplek voor jongeren met autisme. Initiatiefneemster is Mieke Deltomme, zelf moeder van een tiener met ASS. Informatie hierover kan je via
deze link nalezen.

•

ResetT organiseert sinds dit jaar avontuurlijke trektochten, speciaal op maat van bijzondere jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen. Je reist in kleine groepjes van maximum 8 deelnemers. Meer info kan je terugvinden op hun website.
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Victor op Facebook

•

Dave Vanhoutte doet naar aanleiding van de Zuid-West-Vlaamse G-voetbalderby
een oproep voor meer steun aan het G-voetbal. Dankzij het G-voetbal, georganiseerd
vanuit vzw G-sport Vlaanderen, gaan de sociale vaardigheden van kinderen met een
beperking erop vooruit. Het artikel kan je via deze link nalezen.

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 3.483 likes!
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Nieuws uit de Liga
Functie wetenschappelijk medewerkster
Sinds februari 2019 heeft de Liga Autisme Vlaanderen halftijds een wetenschappelijk medewerker in dienst: Chloè Bontinck. Het is de taak van de wetenschappelijk medewerker
om de brug te maken tussen het wetenschappelijk onderzoek en de thuisbegeleidingspraktijk. Dit om de kennis en autismespecifieke ondersteuning van thuisbegeleiders te
versterken, maar ook om ervoor te zorgen dat de noden vanuit de praktijk hun weg vinden
naar het wetenschappelijk onderzoek.
Concreet bestaat het takenpakket van de wetenschappelijk medewerker uit de volgende
taken:
•
•
•
•
•

De stroom aan wetenschappelijke publicaties rond ASS opvolgen en op een heldere
manier vertalen en communiceren naar de thuisbegeleiders (=aanbod gestuurd).
Inspelen op de noden van thuisbegeleiders en hun vragen beantwoorden aan de
hand van wetenschappelijk onderzoek (=vraag gestuurd).
Initiatieven van thuisbegeleidingsdiensten (bv. vorming, studiedagen) ondersteunen
met input vanuit wetenschappelijk onderzoek.
Samenwerken met wetenschappelijke instellingen, bv. in het kader van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (zoals Academische Werkplaats Autisme).
De organisatie van het congres van de Liga Autisme Vlaanderen.
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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
•
•
•

Voor jongens/meisjes met ASS tussen 8 jaar en 12 jaar
Een onderzoek naar de werking van oxytocine (het knuffelhormoon) bij kinderen
met ASS
Interesse voor deelname? Klik hier of neem contact met de onderzoekers op
oxytocine@kuleuven.be of op 0492 / 18 18 73
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Giften
In het tweede kwartaal van 2019 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen
geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden.
Vorige nieuwsbrief lieten we al weten dat er mensen zijn die geen cadeaus vragen voor
hun feest, maar wel een gift voor Victor. Eén feest is nog niet zo lang geleden, ook na het
feest blijven de stortingen binnenkomen. Wij zijn dankbaar voor zoveel engagement.
Onze penningmeester was gast-DJ in café Dudu in Heule. Hij stond zijn vergoeding af
waarop deze werd aangeboden als gift aan vzw Victor.
Roger Tanghe van ’t Muzenestje zorgde voor een fijne overschrijving op onze rekening.
Het bedrijf VIND nv uit Roeselare zorgde voor een gift.
Ook de serviceclubs zaten allerminst stil:
•
Van Fifty One Club Tielt kregen we een belangrijk bedrag
•
Kiwanis Roeselare 1 schonk ons een laptop en een beeldscherm
Ieder jaar zijn er gemeenten die ons steunen. De voorbije maanden waren het deze:
•
Moorslede
•
Oostkamp

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 ***
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Kalender
DATUM

ACTIVITEIT

1 juli tem 5 juli 1ste cursus: Superbrus! - volzet
8 juli tem 12 juli 2de cursus: Superbrus! - volzet
19 juli tem 23 juli 3de cursus: Superbrus! - volzet
Sluiting van ons secretariaat en het loket
15 juli tot en
met 2 augustus
28 juli t.e.m.
3 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Boeiend boskamp
Voor kinderen uit de geboortejaren °2007, 2008 en 2009 - volzet

28 juli t.e.m.
3 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Techniek Magnifiek
Voor kinderen uit de geboortejaren °2007, 2008 en 2009 - volzet

3 augustus
t.e.m.
10 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Zomers Zeekamp
Voor kinderen uit de geboortejaren °2004, 2005 en 2006 - volzet

3 augustus
t.e.m.
10 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Tricks & Technix
Voor kinderen uit de geboortejaren °2004, 2005 en 2006 - volzet

7 oktober

Infoavond ‘woede en agressie’ - meer info volgt via mail

8 oktober

Infoavond ‘wat is autisme’ - meer info volgt via mail

15 oktober

Infoavond ‘autisme bij meisjes en vrouwen’ - meer info volgt via mail

21 oktober

Infoavond ‘eetproblemen bij kinderen en jongeren’ met autisme - meer info volgt
via mail

22 oktober

Infoavond ‘ondersteuningsgezinnen’ - meer info volg later via mail

okt. - nov.

Brussenbende - volzet
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