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Beste lezer,

Een nieuw jaar, goede voornemens, nieuwe kansen.
En een nieuwe VictorSprokkels, met onze beste wensen voor het nieuwe jaar!

In dit nieuwe nummer van VictorSprokkels vind je onder andere:
• links en weetjes met als thema feestdagen
• herken autisme: anekdotes rond de feestdagen
• Victor online
• nieuw(tje)s bij Victor

Zoals je wellicht weet, organiseert Studio Brussel eind 2014 opnieuw Music
For Life. Wat voor onze dienst op poten werd gezet en wat dit opgeleverd
heeft, horen jullie de volgende keer.

Tot slot: je merkt dat deze victorsprokkels vroeger werd verspreid dan
verwacht. De reden is dat dit themanummer nu relevant is, en minder begin
januari.

Veel leesgenot!
Stien Peeters,
Directeur vzw Victor
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Hint: klik op de titels om direct naar de juiste pagina te springen.
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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.

Hoe aanmelden?

Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
• telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be

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 ook een oplossing voorzien.

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

Sluitingsperiode

Het secretariaat zal gesloten zijn van woensdag 24 december 2014 t.e.m. vrijdag 2
januari 2015.

Nieuws van de administratie
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http://www.vzwvictor.be


Nieuws van de contactpersoon

Nieuw vanafjanuari 2015: nazorg.

Wat?

Na een periode van thuisbegeleiding bij onze dienst, is het mogelijk dat je in de nabije
of verdere toekomst nieuwe vragen naar ondersteuning hebt. Om te vermijden dat je
met een korte vraag jarenlang moet wachten op begeleiding, hebben we een
nazorgmodule uitgewerkt. Wanneer mensen ervaren dat ze de feedback, steun of
kennis van de gekende thuisbegeleider nodig hebben, kunnen ze een vraag stellen
naar nazorg.

Voor wie?

Voor personen die in het verleden beroep deden op thuisbegeleiding van onze dienst.
Zowel bij de vroegbegeleiding, kinder-, jongeren- als volwassenenwerking.
Volgende principes worden gehanteerd:
• je vraag kan opgenomen worden door je vorige thuisbegeleid(st)er
• je vraag kan gevat worden binnen één traject waarbij de reeds opgebouwde kennis

en relatie uit het vorige begeleidingsproces de basis vormt
• je hebt het afgelopen kalenderjaar geen andere vraag nazorg gesteld

Je kan dan gebruik maken van 4 huisbezoeken die binnen de 6 maanden dienen
gepland te worden.

Hoe?

1) Je richt je vraag tot je vorige thuisbegeleider of het secretariaat.
2) In een telefonisch gesprek of gesprek op de dienst wordt de vraag verder

geëxploreerd (dit gebeurt binnen de maand).
3) In het teamoverleg wordt bekeken of je vraag aansluit bij de principes van nazorg.
4) Er kunnen hieruit drie beslissingen voortvloeien:

a. Het team stelt vast dat nazorg kan opgestart worden. De thuisbegeleider neemt
dan verder contact op met jou om een afspraak te maken.

b. Het team stelt vast dat je vraag niet aansluit bij de principes van nazorg. Het
team stelt voor welk traject best aansluit bij je vraag.

c. Het team stelt vast dat noch nazorg, noch een ander traject een passend
antwoord biedt. We bezorgen je dan de nodige informatie waar je wel terecht
kan.

Meer uitgebreide informatie kan je via onze website terug vinden.
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http://www.vzwvictor.be/


In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
In deze VictorSprokkels staan we stil bij feestdagen: plezier of horror?

Voor veel mensen met autisme is december een stressvolle en erg onrustige maand. Deze
stress bouwt zich al weken of maanden op voorhand op. Al vanaf de start van het
schooljaar beginnen sommige winkels met het uitstallen van hun versiering. Kinderen
krijgen hierdoor veel prikkels. Als deze spanning te veel wordt, kan zich dat uiten in
ongewenst gedrag.
Een mogelijke valkuil in deze periode zijn te hoge of verkeerde verwachtingen. We
projecteren vaak onze eigen ervaringen op onze kinderen. Dat knusse, geborgen gevoel
van vroeger wil je aan je kind doorgeven. Benader deze periode liever vanuit het gevoel
van je kind en pas je verwachtingen daar op aan. Een kind met autisme ervaart de
wereld nu eenmaal anders.

Enkele algemene tips:

- Voorspelbaarheid: Weten wat er gaat gebeuren, geeft veiligheid en rust. Je kan dit doen
door te visualiseren wat gaat komen. Een goede voorbereiding én je hieraan houden
is heel belangrijk.

- Vluchtroute: Spreek op voorhand af waar je kind naartoe kan, of wat hij kan doen, als
het hem even te veel wordt.

- Dagdagelijkse structuur: Probeer zoveel mogelijk een gewoon dagverloop te
handhaven.

- Doseer: Voor je kind met autisme is het vaak te veel. Maak keuzes, dan heeft iedereen
het leuk en voorkom je veel stress.

- Geen nieuwigheden starten in deze periode (vb. een nieuw beloningssysteem). Het is al
stresserend genoeg, meer verandering hoeft echt niet.

Sint Maarten en/ofSinterklaas

Wie is Sinterklaas en wat doet hij? Hoe ziet hij er deze keer uit? Waarom is de Sint op
school zo anders dan op tv? Waar gaan we hem allemaal – gepland en onverwacht –
tegenkomen? Hoeveel Pieten zijn er? Wat krijg ik allemaal? Wat gaat er gebeuren? Hoe

zal de Sint de cadeautjes brengen als we geen schoorsteen hebben? Zijn er stoute
kinderen? Ben ik braaf genoeg geweest? Hoe vaak mag de schoen gezet worden? Zit er
telkens iets in, en wat zal erin zitten?
Dat zijn enkele mogelijke vragen die kinderen zichzelf kunnen stellen. Ze weten de
antwoorden niet en dit kan tot onzekerheid leiden. Sommige kinderen weten niet wat te
vragen aan Sinterklaas. Of ze vragen dingen die te duur zijn of die niet gepast zijn gezien
hun leeftijd.

Links en weetjes
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Enkele tips:

- Voorspelbaarheid: Geef info waar en wanneer je de Sint gaat zien. Hoe vaak zal je hem zien?
Moeten we ver rijden of niet? Voor je kind is het niet nodig overál te gaan waar een Sint zal
zijn.

- Geef info: Is je kind bang voor Sinterklaas, vertel dan wie Sinterklaas speelt. Soms kan het voor
je kind al een opluchting zijn om te weten dat Sinterklaas niet echt bestaat. Wordt de
spanning toch te veel, probeer dan in overleg met de school een oplossing te vinden.

- Bevraag: Is je kind bang van de Zwarte Pieten, ga dan na waarom hij er bang van is. Denkt hij
dat hij in de zak zal vliegen? Is hij bang voor het onvoorspelbare, gekke gedrag van de Pieten?
Je kan hier op voorhand afspraken over maken waar de grens van je kind ligt.

- Betrek je kind: Als je kind de waarheid weet van het Sintgebeuren, kan je samen aan de slag:
samen cadeaus kopen (zo weet hij wat er zal komen), samen inpakken (zo weet hij hoe het
cadeau er uit zal zien), samen verstoppen (zo weet hij waar hij zal moeten zoeken).

- Help kiezen: Als je kind moeite heeft met keuzes maken, geef dan sturing. Je kan zelf beslissen
in zijn plaats, of je kan afspraken maken rond soort speelgoed, prijscategorie (want ook een
Sint moet dat in Spanje betalen), wat het nog niet heeft.

- Visualiseer: Maak een aftelkalender tot de avond dat de Sint komt, hang deze op een duidelijke
plek op. Je kan hun brief aan de Sint kopiëren of fotograferen zodat ze nog weten wat ze
gevraagd hebben.

Kerstmis

Na de Sint staat Kerstmis op de kalender.
Kerst betekent voor velen een gezellige tijd vol warmte en liefde. Een tijd waarin we ons huis
versieren met een kerstboom, lichtjes en slingers en waar liedjes weerklinken.
Kerstmis betekent ook kerstvakantie waar de vaste structuur vaak wegvalt.

Enkele tips:

- Voorspelbaarheid: Hoe laat gaan we naar opa en oma? Hoe lang blijven we daar? Wat gaan we
doen? Hoe laat gaan we eten? Wat eten we? Wie komt er allemaal? Wie zit naast wie?
Wanneer zetten we de kerstboom? Wanneer wordt die terug weggehaald? Dit zijn allemaal
vragen waar je best een antwoord op voorziet.

- Beperk lege tijd: Probeer alles zo goed mogelijk in te vullen, want oningevulde tijd leidt soms
tot vervelingsgedrag.

- Geen visuele overprikkeling: Versiering is oké, maar te veel is te veel. Grote, glimmende
kerstballen kunnen storend werken, flikkerende kerstlichtjes geven veel prikkels. Bespreek op
voorhand met je kind wat je wel uitzet en wat voor volgend jaar is.

- Geen auditieve overprikkeling: Veel mensen samen geeft drukte. Soms is het beter om in kleine
kring te vieren en je bezoekjes te beperken in aantal en in tijd.
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Nieuwjaar

Iedereen viert Nieuwjaar op zijn eigen manier. De ene met een grote groep mensen, de andere
gewoon met het gezin, hier met veel toeters en bellen, daar gezellig in de zetel. Het nieuwe jaar
moet werkelijk ingezet worden na middernacht, wanneer het nieuwe jaar er is. Lang opblijven is
voor velen een must die avond.

Enkele tips:

- Voorspelbaarheid: Maak aan je kind met autisme duidelijk hoe jullie Nieuwjaar vieren. Met wie
spreek je af? Hoe laat spreek je af? Wat gaan jullie eten? Komt er na het eten nog een activiteit
of een spelletje? Mogen we opblijven tot 24u?

- Bespreek het vuurwerk: Ontsteken we vuurwerk? Ontsteken de buren vuurwerk en mogen we
gaan kijken? Als je kind bang is voor vuurwerk, spreek hier dan over. Als geluid en licht een
probleem zijn, hou hier dan rekening mee. Neem je kind niet willens nillens mee. Geef hem
hulpmiddelen, bvb een zonnebril of pet voor het licht of een koptelefoon voor het geluid.

- Hou rekening met de slaaptijd: Als je kind graag wil meevieren, maar lang opblijven is een
probleem, verleg dan even het feestuur. Hou een minifeestje in huis op een vroeger uur dan
middernacht. Zo heeft je kind toch meegevierd, maar kan het tijdig naar bed.

Wist je dat?!

• … het Sint-Maartenfeest op 11 november gevierd wordt en er traditioneel varkens geslacht
werden vanaf 11 november? In het Nederlandse Venlo luidt er een spreekwoord: “As de
kinder Sintermertes Veugelke zinge, make de verkes eur testament.”

• … de Kerstboom oorspronkelijk een vruchtbaarheidssymbool was? Later werd het een symbool
van de geboorte van Jezus: de kerstballen herinneren ons aan de vruchten waarvan Adam en
Eva aten en de piek of ster bovenaan de boom staat voor de ster die de Wijzen de weg wees
naar de geboorteplaats van Jezus.

• … door het verschil in tijdzones het in Azië eerder, en in Amerika later, oudejaarsavond is dan
in Europa?

• … de naam Halloween afgeleid is van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve
(Allerheiligenavond), de avond voor 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op
1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond.

• … vzw Victor ook een nieuwjaarsbrief geschreven heeft? We richtten onze wens in een filmpje
aan Jits Van Belle. Je kan dit hier herbekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=z41R2Ut4Ig8 
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Herken autisme: feestdagen

In het kader van onze links en weetjes-rubriek, vroegen we bij onze facebookvolgers naar
anekdotes rond de feestdagen bij hun kinderen/leerlingen/… met autisme.
Hieronder enkele reacties.
Misschien is dit voor jullie ook herkenbaar of kunnen jullie er tips uithalen?
Willen jullie een overzicht van álle reacties? Neem dan een kijkje op onze facebookpagina.

“Bij feestjes verwacht ik enkel van mijn dochter dat ze tijdens de maaltijd aan tafel blijft.
Wanneer zij zich daarna wil terugtrekken dan laat ik dit ook toe, de drukte wordt haar dan
gewoon te veel... Dochter is wel gevoelig voor sfeer en gezelligheid, kaarsjes, lichtjes....”

“Kerstboom zetten we niet (meer), al die lichtjes brengt van de war en we doen zo normaal
mogelijk, de menu is een maand voordien al opgesteld maar we blijven altijd thuis, gezellig
en gewoon...een beetje dag als een ander...”

“Wij maken het zo gezellig mogelijk maar onze zoon heeft daar blijkbaar geen nood aan.
Kerstboom, lichtjes open haard dat laat hem allemaal koud voor hem een dag als een ander .”

“Toen Niels een jaar of vijf was, stond er in de gang van de school een kerstboom met rode
ballen. Hij zei toen Kijk, een appelboom. Hij associeerde dat met de appelboom uit de
tekenfilmpjes van Musti..”

“Hier houdt hij juist wel van de sfeer. Boom, lichtjes is erg fascinerend maar cadeautjes, andere
maaltijden zijn problemen voor hem . Maar we leren er hem mee omgaan . Hij is 8 jaar.”

“Toen onze zoon in het derde leerjaar zijn nieuwjaarsbrief als laatste moest voorlezen bij oma, na
de zussen, deed hij dit niet meer... hij was kwaad omdat zijn zussen hem voor waren en al
eerder "gelukkig nieuwjaar" zeiden tegen oma. Hij vond dat oma het nu wel al wist!”

“Onze zoon kijkt altijd uit naar de kerstlichtjes in de straten. Hij telt dan op de schoolbus alle
lichtjes (sterren, kerstbomen) van thuis tot aan zijn school.”

“Ik verwacht van Jitse niet dat hij de hele tijd aan tafel blijft, als hij klaar is, mag hij gaan spelen.”

“Hier in 2008 was het zeer druk alles vloog letterlijk en figuurlijk in het rond want hij begreep
niet dat kerstmis en nieuwjaar elk jaar een andere dag was en dat Pasen bv altijd op zondag
valt maar dan geen vaste datum heeft zoals kerst en nieuw. Hetzelfde met kerstcadeau dat
legt de kerstman 24 op25 december onder de kerstboom dan hebben ze maar sinds 2009 ‘s
nachts onder de boom gelegd”

“Wij vertellen Wouter hoeveel pakjes hij krijgt, en werken dan met de time-timer om de
"wachttijd" aan te duiden. Het was zelfs prettig voor zijn neefjes toen ze allemaal kleiner
waren, ze gingen regelmatig kijken of het rood al weg was. Het vele eten vindt hij ook niet zo
plezant, en het is dan ook nog dikwijls speciale menu's die hij voorgeschoteld krijgt. Hij moet
van ons ook enkel aan tafel blijven tot alle kinderen klaar zijn, dan mag hij gaan.”

(sic)
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Auteur onbekend – via Nederlandse Vereniging Autisme



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

• Op 22 september zond Koppen XL de reportage ‘Geprikkeld om te weten’ uit.
Zes jonge twintigers getuigen en bewijzen vooral dat autisme niet hoeft te
betekenen dat je geen succesvol leven kunt uitbouwen. Ze studeren met
succes in het hoger onderwijs, maar geven wel toe dat sommige zaken voor
hen wat moeilijker zijn: begrijpen van opdrachten, tijdsdruk of sociale
contacten bijvoorbeeld. Ze vertellen ook hoe ze met begeleiding voor zichzelf
strategieën ontwikkeld hebben om hun doel te bereiken. Je kan deze
reportage van de Arteveldehogeschool hier herbekijken.

• Op 14 oktober werd Petra Warreyn van de Onderzoeksgroep
Ontwikkelingsstoornissen (UGent) opgebeld door Annemie Peeters van ‘De
bende van Annemie’ (Radio 1). Reden van het telefoontje is het effect van
broccoli op autisme. Benieuwd? Beluister het fragmentje hier of lees hier het
artikel uit de Volkskrant.

• Hoe vier je een relaxte en gezellige Sinterklaas als je kinderen met autisme
hebt? In dit filmpje vind je de Tip-Top 10 van AutismeTV.

• Erik Buelens, directeur van Het Raster vzw, werd opgebeld door ‘Middagpost’
(Radio 2). Het interview gaat over alternatieve therapieën voor personen met
autisme. Herbeluister het fragment hier.

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

Ga naar https://www.facebook.com/victor.vzw. Kijk rechtsboven naar onze
omslagfoto. Ga met je muis op ‘Vrienden’ staan en klik op ‘Meldingen
ontvangen’. Je krijgt dan een melding bij elke nieuwe status of nieuwe link (je
krijgt geen melding bij elke
reactie hierop). Zo blijf je van alles op de hoogte!

We hebben ondertussen al meer dan 800 facebookvrienden.

Victor online
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http://www.studerenmetautisme.be/site/documentaire-nederlands-gesproken/
https://www.facebook.com/video.php?v=746647502074272
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/stofje-uit-broccoli-sulforafaan-verbetert-communicatievaardigheden-van-autisten~a3768216
https://www.facebook.com/video.php?v=268612069929555
https://soundcloud.com/het-raster/het-raster-op-radio-2-ivm-alternatieve-therapieen
https://www.facebook.com/victor.vzw


• Vzw Victor heeft een peter, Mathias Sercu, dat wisten jullie al lang. Maar wist je dat
Jits Van Belle sinds onze Marsman-avond op 8/12/2014 onze meter is? We
vroegen het haar via een nieuwjaarsbrief. Herbeleef het via deze link.

• Wie meer Marsman wil, kan meer filmpjes en foto’s bekijken via deze link.

• De voorbije weken hebben we onze wachtlijsten gecontroleerd. Doordat er zoveel
mensen wachten op thuisbegeleiding, is die controle een gigantische karwei.
Gelukkig konden we rekenen op de hulp van Karien Willaert.

• Onze informaticus Tom Adams werkte aan een nieuwe database, helemaal op maat
van de noden van onze dienst. Het eerste kwartaal van 2015 verwerken we de
gegevens dubbel, kwestie van niets verloren te laten gaan bij de overgang. Onze
administratieve medewerkers worden hierin ondersteund door een vrijwilliger
met autisme.

• Anke Van Acker, thuisbegeleidster in onze kinderwerking, schreef samen met Kobe
Vanroy het boek “Aap-Zee-Koe - schrijfprogramma. Kinderen met autisme leren
schrijven”. Het boek werd gelanceerd op de jaarlijkse studiedag van Autisme
Centraal. Je kan de publicatie hier bestellen.

• Op 18/12/2014 wordt onze dienst doorgelicht door de inspecteur van de
Zorginspectie. En ook de financiële inspectie vindt binnenkort plaats. Wij doen
ons uiterste best om kwaliteit te bieden, dus het bezoek van de inspectie biedt ons
de kans om onze werking nog te verbeteren.

• Tanderuis vzw, de thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme in Oost-
Vlaanderen, start vanaf 2015 met een nieuwsbrief, ’t een & ’t ander. Mis hem niet
en abonneer je via deze link.

Nieuwt(je)s bij Victor
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https://www.youtube.com/watch?v=z41R2Ut4Ig8 
https://www.facebook.com/groups/700898026661534/photos/
http://www.autismecentraal.com/public/shop.asp?lang=NL&pid=0&txtSearch=onderwijs
http://www.tanderuis.be/index.php/tanderuis/page/tanderuis/nieuwsbrief
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Tijdschriften

Info over autisme, thuis in de bus?

VVA magazine

Het ‘VVA magazine’ (een uitgave van de Vlaamse Vereniging Autisme) verschijnt vier keer per
jaar.

Zelf omschrijven ze het magazine als “een klankbord voor een brede waaier aan opvattingen en
informatie over en rond autisme. Het magazine staat steeds boordevol informatie over de
vereniging (o.a. agenda met activiteiten), artikels, weetjes, doordenkers, verhalen over wat het
betekent om dag in dag uit te leven met autisme….”

Wie lid is van de VVA, ontvangt het tijdschrift vier keer per jaar thuis in de bus. Alle info over dit
lidmaatschap is te vinden op http://www.autismevlaanderen.be/pages/lidmaatschap.

Sterk! In autisme

Autisme Centraal publiceert het tweemaandelijks tijdschrift ‘Sterk! in autisme’.

Zelf omschrijft Autisme Centraal het tijdschrift als volgt: “Via actuele thema’s belichten we de
veelzijdigheid van autisme in onze concrete en positieve huisstijl en met oog voor de sterke
kanten van autisme. In het tijdschrift brengen gevestigde waarden verslag uit van hedendaagse
ontwikkelingen. Geen moeilijke theoretische artikels, maar een vlotte koppeling van de theorie
met de praktijk.”
Ouders, gezinsleden en mensen met autisme krijgen 50% korting op het tijdschrift.
Alle info over het tijdschrift en over abonneren is te vinden op www.autismecentraal.com.

http://www.autismevlaanderen.be/pages/lidmaatschap
www.autismecentraal.com
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Wat hebben we geleerd in 2014

Onze dienst blijft inzetten op kwaliteitsvolle hulpverlening. Dit houdt in dat de medewerkers van
vzw Victor de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen.
Enerzijds kunnen zij zich inschrijven voor externe vormingen en anderzijds worden intern een
aantal vormingen georganiseerd.

Het zou ons te ver brengen om alles op te noemen waarover onze medewerkers vormingen
volgden, maar toch deze cijfers:

• Er werden 48 kortdurende vormingen gevolgd o.a. over studeren met autisme, gedeeld
beroepsgeheim, burn-out preventie en werken met een functiebeperking.

• Twee collega’s volgen een langlopende opleiding (4 jaar). De ene gaat over oplossingsgericht
werken, de andere over contextuele therapie.

Intern werden in 2014 diverse thema’s in de kijker gezet door de verschillende deelteams.

• In het vroegbegeleidingsteam werd stilgestaan bij twee thema’s. In het voorjaar werd bekeken
hoe gezelschapsspelen binnen de begeleiding een rol kunnen spelen. In september nodigde
het team Nielsen Vermont uit voor een uitwisseling rond begeleiding in multiculturele
gezinnen.

• Het kinderteam organiseerde een voormiddag rond de mogelijkheid om vrijwilligers in te
schakelen.

• Het jongeren- en volwassenenteam volgde i.s.m. Tanderuis vzw een vorming over
gezinsgesprekken binnen een begeleiding. Hiervoor werd beroep gedaan op Thomas
Fondelli.

Voor alle deelteams werd een voormiddag georganiseerd rond faalangst. Hiervoor werd Tania
Gevaert uitgenodigd.

Tweejaarlijks organiseren we een supervisie. Hiervoor worden twee deskundigen aangesproken
die onze casussen vanuit hun expertise bekijken en bespreken.
Dit jaar konden medisch-psychiatrische vragen aan Dr. Coudeville gesteld worden. Bij Jan
Timmerman konden de collega’s terecht met vragen rond gezinscontexten.

Tenslotte waren er onze studiebezoeken. Dit jaar gingen de verschillende deelteams langs bij
creatieve therapeuten, Kompas en De Sleutel (ambulante drughulpverlening), Exit (daderhulp bij
seksueel grensoverschrijdend gedrag) en het COS Gent (centrum voor
ontwikkelingsstoornissen).

Ook in 2015 zullen we blijven inzetten op een kwaliteitsvol aanbod qua vorming. Dit levert met
zekerheid een meerwaarde aan onze begeleidingen.



Het voorbije kwartaal mochten we weer giften ontvangen. Deze giften zijn voor
onze werking van cruciaal belang, zoals u weet.
Het voorbije kwartaal ontvingen we volgende giften:

• Autisme Vrijuit, een vzw uit het Kempische Kasterlee, heeft de werking
ontbonden. De middelen die de vzw bezat, werden aan onze dienst
geschonken.

• Onze telecommakelaar stortte een bijdrage: dank aan Asset Consulting.

• We ontvingen giften van twee gezinnen: eentje uit Oudenburg en eentje uit
Wevelgem.

• Twee collega’s konden hun eigen ouders motiveren om een storting te doen
voor onze dienst. Dank aan beide Ieperse families!

• Eind november staken we een tandje bij om in de top vijf van goede doelen met
de meeste stemmen te belanden bij de 'ING solidarity awards'. Het is
bijzonder spannend geweest tot de laatste uurtjes, maar we zijn als vijfde
geëindigd met 1.265 stemmen! Hartverwarmend dat we zoveel mensen
konden mobiliseren!

• Op 21/11/2014 vond Quiztor II plaats: 39 ploegen namen het tegen elkaar op in
een quiz met vragen van allerlei slag. De avond was zo’n succes dat de datum
van Quiztor III al vast ligt (zie kalender)!

Dank aan al deze mensen voor hun voor onze dienst.

** Ter informatie: voor giften vanaf € 40 kan je een fiscaal attest krijgen. * *

Sponsoring
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Toekomstige activiteiten

Kalender

• Voorjaar 2015: groepsbegeleiding voor ouders van lagere schoolkinderen met
autisme en een normale begaafdheid.
o Concrete info binnenkort op onze website en via facebook.

• Voorjaar 2015: groepsbegeleiding voor ouders van adolescenten met autisme en
een normale begaafdheid.
o Concrete info binnenkort op onze website en via facebook.

• Voorjaar 2015: Groepsbegeleiding voor ouders van jonge kinderen met autisme
voor de geboortejaren 2009 en 2010.
o Concrete info binnenkort op onze website en via facebook.
o Wil je graag gecontacteerd worden om deel te nemen, stuur dan een

mailtje naar elke@vzwvictor.be.

• 27 januari en 29 januari 2015: Informatieavond rond het thema woede.
o Wil je graag een uitnodiging ontvangen, mail dan naar liesa@vzwvictor.be.

• 14 maart 2015: Party like it’s 1999, grote fuif/party in Waregem tvv vzw Victor
(klik hier voor meer info).

• 2 april 2015: Wereld Autisme Dag.

• 30 april 2015: Kunsthappening, een initiatief van de Vrienden van Victor.
o Concrete info binnenkort op onze website en via facebook.

• 23 oktober 2015: Quiztor III.
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https://www.facebook.com/pages/Party-Like-its-1999/218023898360779?fref=ts


Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



