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VOORWOORD

Beste lezer,
We vallen in herhaling: het zijn bijzondere tijden waar we door
moeten.
Ook op onze dienst worden we geconfronteerd met ziekte en
quarantaines.
Daarom zullen wij je in januari geen nieuwsbrief sturen:
we slaan een editie over. In april mag je een opnieuw een
nieuwsbrief verwachten.
Wat nu voor je staat, is een extra nieuwsbrief over ons aanbod
LOKET.
We brengen ons Loket dichter bij jou. Lees er alles over op de
volgende pagina.
Veel leesgenot en voor later deze maand: fijn eindejaar!

Stien Peeters, directeur vzw Victor

EXTRA IN DE KIJKER LOKET
OP VERSCHILLENDE LOCATIES
Tot op heden gaan onze loketgesprekken door op onze dienst in Roeselare.
Maar vanaf nu organiseren we dit aanbod ook in andere steden! Met dank aan
de samenwerking met Huis van het kind kan je ons ook maandelijks terug
vinden in Brugge, Kortrijk, Diksmuide en Oostende.
Uiteraard kunnen ook volwassenen met vragen bij ons terecht op alle locaties.
PRAKTISCH

OOST

ENDE
E

BRUGG

>> Je bent ingeschreven bij onze dienst en je hebt
een concrete vraag:
• uitleg geven over autisme
• helpen bij administratieve zaken
• zoeken naar gepaste hulpverlening
• beperkte opvoedingsondersteuning bieden
>> Max. 3 gesprekken per kalenderjaar.
>> Kostprijs: € 5,43 per sessie.
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Bel naar 051 / 25 25 28 of contacteer het Loket via
loket@vzwvictor.be. We plannen een afspraak in op
de locatie naar keuze.
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https://www.vzwvi
ctor.be/
loket#maincol

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 els@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.
Het secretariaat zal gesloten zijn van maandag, 27 december 2021 tot en met
woensdag, 5 januari 2022.
HOE AANMELDEN?

U kan zich elektronisch bij onze dienst aanmelden via onze website:
www.vzwvictor.be.
Klik links bovenaan op de knop ‘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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Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
051 25 25 28 - info@vzwvictor.be
bank: BE79 0015 4169 2233
ondernemingsnummer: 0894.111.455

