Victor

Nieuwsbrief april 2020

Sprokkels
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

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?
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.
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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.
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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.

L
E
T
S
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Nieuw(tje)s

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.

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!

Nieuwsbrief april 2020

6

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.)
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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.
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Victor op Facebook

•

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 collegathuisbegeleidster 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.
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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?!!!
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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.
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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

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

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
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.

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
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