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Sprokkels
Beste lezer,

Bij het schrijven van dit voorwoord is het al half juni. Nog twee weken en
de grote vakantie begint. De grote vakantie is voor velen het kantelpunt
tussen de afronding van het ene en het begin van iets anders.
Voor onze dienst is deze zomer ook een kantelpunt: voor het eerst zwaaiden we een collega uit
die met pensioen ging. In deze nieuwsbrief lees je meer over het pensioen van Marianne Pinsart.
De zomer is ook een kans om nieuwe dingen te proberen. Heeft je zoon of dochter het WK voetbal
gevolgd? Is hij/zij sportief maar is een gewone sportclub niet haalbaar voor hem/haar? Lees meer
over G-sport in deze nieuwsbrief.
Na onze laatste bezoekouderavond hebben we aan deelnemende ouders gevraagd wat zij vonden
van de avond. Die ervaringen kan je lezen in het artikel over de bezoekouderwerking.
Tot slot nog dit: had je al gehoord van onze chathulp? Sinds 16 april is onze chatbox actief. Lees er
meer over in deze VictorSprokkels!
Ons team wenst jullie allen een deugddoende, zorgeloze vakantie toe!
Veel leesgenot!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor
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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.

Hoe aanmelden?
U kan zich elektronisch bij onze dienst via onze website www.vzwvictor.be.
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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Prikkelgevoeligheid:
smaken en geuren
Mensen met autisme nemen prikkels vaak op een heel andere manier waar. Iemand kan
zowel over- als ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels.
In de vorige twee VictorSprokkels bespraken we dit voor ‘zien’ en ‘voelen’. Nu gaan we
dieper in op ‘horen’. Later komen de andere zintuigen aan bod.
Wil je eerst een uitgebreide uitleg lezen over hoe mensen met autisme prikkels verwerken
in de hersenen? Klik dan hier.
In onderstaande tabel zie je enkele gedragskenmerken van over- en ondergevoeligheid
voor smaak en reuk. Neem deze signalen serieus en hou er, in de mate van het mogelijke,
rekening mee.

Smaken
OVERGEVOELIG
Één smaak overheerst telkens. Alles smaakt
zout of bitter.
Smaken verdoezelen door alles te mengen
met een sausje (zoals ketchup).
Alles in één bepaalde volgorde opeten en
verschillende smaken niet mengen.
Heftig reageren op bepaalde smaken (bijvoorbeeld tandpasta).

ONDERGEVOELIG
Geen of weinig smaakverschil proeven. Alles smaakt hetzelfde.
Op zoek gaan naar producten met een sterke of pikante smaak of goed gekruid eten.
Oneetbare dingen in mond steken zoals
aarde, zand, ...
Voorwerpen in de mond steken en eraan
likken (bijvoorbeeld zoute smaak van de
huid).
Makkelijk overgeven of kokhalzen.
Voedsel weer omhoog halen om te kunnen
proeven (rumineren).
Grote voorkeur voor bepaalde soorten eten. Verschillende smaken door elkaar eten
(zoet en zuur).
Voorkeur voor zacht voedsel met weinig Hamsteren van eten in de wang.
smaak (melk, pasta, yoghurt).
Het bestek, bord of afwasmiddel kan een
smaak afgeven.
Puntje van de tong gebruiken om te proeven.
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Prikkelgevoeligheid: smaken en geuren

Tips bij overgevoeligheid
•
•
•
•
•

•

Gebruik tandpasta zonder smaak of met een smaak die de persoon aankan. Verander
zo weinig mogelijk van soort tandpasta. (1)
Gebruik een bord met vakjes om het eten gescheiden te houden. (2)
Ketchup (of een andere saus) kan helpen om de verschillende smaken te verdoezelen.
Kook groentjes goed zacht.
Laat hij of zij stap voor stap wennen aan nieuwe smaken. De eerste stap is het voedsel voelen met de handen. Daarna pas met de tong of de lip. Een volgende stap is het
voedsel even in de mond kunnen houden zonder inslikken. Daarna pas het opeten
van een klein stukje. De portie kan je dan telkens groter maken.
De smaak is minder intens als het eten koud(er) is.

Tips bij ondergevoeligheid
•
•
•

•

Kruid het eten sterker of laat de persoon zelf zijn eten kruiden.
Zorg voor voldoende variatie aan smaken.
Leer bepaalde sociale vaardigheden aan zoals het niet likken aan mensen of aan voorwerpen. Bijvoorbeeld: leer je kind wat hij of zij in zijn mond mag steken en wat niet.
Zorg voor een alternatief dat wel in de mond mag. Voorbeelden: een bijtketting (3) of
bijtarmband, een kauwgom.
Prikkel de andere zintuigen van het kind als het voedsel te weinig smaak heeft, zoals
krokant voedsel (geluid en tastzin), bruisend water (tastzin).

(1)
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Prikkelgevoeligheid: smaken en geuren

Geuren
OVERGEVOELIG
Vermijden van bepaalde mensen vanwege
parfum.
Vermijden van bepaalde plaatsen vanwege een specifieke geur (geur van wafels,
schoonmaakproduct, ...).
Vermijden van (openbare) toiletten wegens
geurhinder.
De geur die vrijkomt bij warm eten kan er
voor zorgen dat ze koud eten verkiezen.
Onrustig worden in plaatsen waar verschillende geuren circuleren.
Bepaalde voorwerpen met een sterke geur
vermijden (leren zetel, geparfumeerde
shampoo, ...).

ONDERGEVOELIG
Geen hongerreactie hebben bij het ruiken
van voedsel.
Op zoek gaan naar producten die sterk ruiken (schoonmaakproducten, benzine, alcoholstiften, lijm).
Ruiken aan dingen, mensen of zichzelf.
Spelen met ontlasting.
Ongevoeligheid voor geur van urine (bijvoorbeeld bij bedplassen).
Geen nood aan zichzelf wassen doordat ze
zichzelf niet ruiken.

Tips bij overgevoeligheid
•
•
•
•
•
•

Gebruik shampoo / zeep zonder parfum. (4)
Let op het effect van de geur van je parfum of bevraag dit expliciet (indien mogelijk).
Sommige kinderen met ASS herkennen een persoon aan zijn geur. Probeer daarom,
zeker bij jonge kinderen, zoveel mogelijk hetzelfde parfum te gebruiken.
Probeer (plaatsen met) sterke geuren te vermijden.
Bekijk telkens of de geur een rol speelt tijdens een moeilijk moment / situatie.
Ga samen op zoek naar schoonmaakmiddelen waarvan de geur niet storend is. Probeer deze ook te behouden. Veel verandering in geuren kan storend zijn.
Laat hij of zij stap voor stap wennen aan bepaalde geuren en aan warm eten. De
damp van warm eten kan verschillende geuren verspreiden.

Tips bij ondergevoeligheid
•
•

Als een kind speelt met zijn ontlasting, kan je een body of een pyjama met rits aan
de achterkant proberen. Je kan ook een pyjama met rits langs voor omgekeerd aandoen. (5)
Biedt regelmatig momenten aan waarop de reukzin geprikkeld wordt. Dit om te voor-
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Prikkelgevoeligheid: smaken en geuren

•
•
•

komen dat men naar ongezonde alternatieven reikt (vb. sterke lijm, kuisproducten,
alcoholstiften).
°°
Biedt bijvoorbeeld een doos aan met doekjes met verschillende geuren (etherische oliën, parfum), die de persoon graag ruikt.
°°
Maak van een badmoment een geurfestijn door etherische oliën aan het badwater toe te voegen of sterk geurende zepen te gebruiken.
°°
Gebruik een bepaalde soort wierookstokjes/geurkaarsen voor een specifieke
activiteit.
Plaswekker voor zindelijkheidstraining (raadplegen kinderarts en/of uroloog noodzakelijk om andere problemen uit te sluiten).
Aanleren van bepaalde sociale vaardigheden: Wat als ik ruik naar urine of zweet?
Wanneer gebruik ik best deodorant?
Werk met een weekschema om te duiden wanneer hij of zij zich moet wassen / douchen. (6)

(4)

(5)
OCHTEND

AVOND

MAANDAG

Tanden poetsen (2 minuten)
Douche

Tanden poetsen (2 minuten)

DINSDAG

Tanden poetsen (2 minuten)

Tanden poetsen (2 minuten)
Bad

WOENSDAG

Tanden poetsen (2 minuten)
Douche

Tanden poetsen (2 minuten)

DONDERDAG

Tanden poetsen (2 minuten)

Tanden poetsen (2 minuten)
Bad

VRIJDAG

Tanden poetsen (2 minuten)
Douche

Tanden poetsen (2 minuten)

ZATERDAG

Tanden poetsen (2 minuten)
Keuze tussen bad of douche

Tanden poetsen (2 minuten)
Keuze tussen bad of douche

ZONDAG

Tanden poetsen (2 minuten)

Tanden poetsen (2 minuten)
Bad - Oren kuisen - Teennagels knippen
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Bezoekouderwerking
Op 12 juni was er veel beweging op onze dienst.
Onze bezoekouders kwamen samen voor een hapje en een drankje.
Daarna kwamen er maar liefst 30 ouders langs voor de gespreksavond van de bezoekouderwerking, geleid door onze bezoekouders.
Een aantal deelnemende ouders stuurde ons deze feedback ...
Ik vond het een zeer leuke ervaring. Gewoon in de
eerste plaats voor de erkenning en het begrip dat je
krijgt. Toen ik het hoorde dat mijn zoon autisme had,
stond ik daar. Niet wetende wat het is of wat het inhoudt, hoe ermee om te gaan enzo. En na gisteren
heb ik er een beter gevoel bij, omdat ik me begrepen voel, en veel dingen herken van andere ouders
bij mezelf.
Toen we buiten kwamen na de praatavond,
keken mijn man en ik elkaar aan en zeiden: Oefff,
we zijn niet alleen. Door in gesprek te gaan met
andere ouders kregen we nog meer het inzicht
dat ASS een breed spectrum is en dat er verschillende gradaties bestaan. We kregen tips maar
het deed ook gewoon deugd om ons verhaal te
kunnen doen. Het was de moeite waard.

Vooral het samen delen van
het leed en de moeilijkheden
sterkt ons in onze kracht om
verder te blijven zoeken naar
het beste voor ons kind.

Onze zoon van 13 kreeg vorig jaar de diagnose ASS. Als ouders zitten we volop in een periode vol vragen! Ik ging dinsdag 12/06 voor de eerste keer naar een gespreksavond van
de bezoekouderwerking. Ik werd daar al meteen gerustgesteld door de bezoekouder, want ik wist helemaal niet wat ik
kon verwachten. Omdat de praatgroepen ingedeeld worden
op leeftijd van het kind, voelde ik mij meteen op mijn gemak.
Puberteit en ASS werd al snel een boeiend gespreksonderwerp binnen ons groepje. Iedereen kon zijn verhaal doen én
er werd begripvol geluisterd. We herkenden zoveel in elkaars
verhalen. Dat lucht op, want je voelt je niet alleen. Vooral het
gevoel dat iemand jou begrijpt én gelooft, doet enorm veel
deugd. Ik ga zeker nog eens terug!

Onze bezoekouderwerking bestaat uit twee delen:
•
Gespreksavonden in groep op de dienst (‘collectieve bezoekouderwerking’)
•
Individuele gesprekken aan huis (‘individuele bezoekouderwerking’)
Meer informatie over de bezoekouderwerking vind je hier.
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In de kijker: G-sport
G-sport Vlaanderen vzw is hét kenniscentrum en aanspreekpunt voor iedereen die bezig
is met of interesse heeft in G-sport. Ons doel? Meer personen met een handicap aan het
sporten en bewegen krijgen en hen puur sportplezier bezorgen. Want bij G-sport Vlaanderen supporteren we voor iedereen, welke handicap je ook hebt: een verstandelijke of
fysieke handicap, een psychische kwetsbaarheid, slechtziend of slechthorend, een autismespectrumstoornis,… Graag reikt G-sport Vlaanderen vzw je de hand met enkele tips om
G-sport beter te leren kennen.

746 G-sportclubs in Vlaanderen
waar jij kunt sporten
Via www.gsportvlaanderen.be/sportclubs vind je een overzicht van de 746 G-sportclubs
die Vlaanderen rijk is, sportclubs waar G-sporters 100% welkom zijn. Ook jij dus! Deze Gsportdatabank geeft meteen aan waar sporters met een handicap terecht kunnen in hun
buurt of regio om te sporten.

Op zoek naar een G-sportactiviteit?
Check de ‘Uit In Vlaanderen’-agenda
Ongetwijfeld ken je de populaire ‘Uit In Vlaanderen’-databank. Maar wist je ook dat er een
specifieke agenda bestaat voor G-sportactiviteiten opgesplitst per handicapgroep en per
locatie? Via www.gsportvlaanderen.be/agenda kan je alle activiteiten vinden.

Ontdek het kennisloket van
G-sport Vlaanderen vzw
Als kenniscentrum deelt G-sport Vlaanderen vzw maar al te graag alle kennis die ze heeft
over G-sport. Want hoe meer we iedereen kunnen voeden met informatie, hoe beter personen met een handicap de stap naar sport kunnen zetten. Een paar voorbeelden:
•
Op zoek naar G-sportspecifiek materiaal zoals rolstoelen, aangepaste fietsen, goalbalbrillen of startseinen met licht, ... G-sport Vlaanderen vzw geeft een overzicht van
verschillende G-sportmaterialen, waar je dit ze kan kopen en waar je ze kan uitlenen.
•
Ben je eerder op zoek naar financiële ondersteuning voor jouw G-werking of voor
jou als individu? G-sport Vlaanderen vzw zet alle subsidiemogelijkheden makkelijk en
overzichtelijk voor je op een rij.
Nieuwsbrief juli 2018
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In de kijker: G-sport
•

Ook rond bijvoorbeeld mobiliteit, toegankelijkheid en welzijn verzamelt G-sport
Vlaanderen vzw alle nuttige informatie.

Meer info
•
•
•

www.gsportvlaanderen.be (met mogelijkheid tot abonneren op de maandelijkse
nieuwsbrief van G-sport Vlaanderen vzw)
info@gsportvlaanderen.be
03 240 62 98

Wist je datje
Wist je dat Sport Vlaanderen ook G-sportkampen organiseert voor kinderen en jongeren
met een beperking?
Gekwalificeerde en ervaren lesgevers en begeleiders passen de activiteiten aan in functie
van de doelgroep. Elk kind krijgt de specifieke zorgen die het nodig heeft. Indien noodzakelijk worden extra lesgevers of begeleiders ingezet zodat de G-sporters in optimale omstandigheden kunnen sporten en bewegen.
Sport Vlaanderen is de Vlaamse sportadministratie. Dat is een andere dienst dan G-sport
Vlaanderen vzw. Meer info: www.sport.vlaanderen/nieuws/g-sportkampen

G-sport Vlaanderen vzw werkt met 5 campagnebeelden/campagnegezichten die als rolmodel dienen voor de handicapgroepen waar we
op inzetten. Campagnegezicht Gilles Dupont is
het campagnegezicht naar de sporters met een
psychische kwetsbaarheid toe. Hij heeft zelf
autisme.
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Nieuw(tje)s
Half mei startte Imke Dumarey in onze adolescentenwerking. Imke vervangt Lore, die in de
zomer zal bevallen. Imke stelt zichzelf aan jullie voor:
Mijn naam is Imke Dumarey. Sinds vorige maand maak ik deel uit van het adolescententeam. Ik
ben orthopedagoog van opleiding en werkte voordien als opvoedster in Ten Bunderen en als orthopedagoog bij Ter Sterre. Begrippen die mij typeren zijn: levensgenieter, enthousiast, sociaal en
dierenliefhebber.

Begin juni startte Emilie Debussche. Emilie komt vast in dienst in ons vroegbegeleidingsteam. Ook Emilie stelt zichzelf aan jullie voor:
Mijn naam is Emilie Debussche en ik ben sinds 4 juni aan de slag als thuisbegeleidster binnen het
vroegbegeleidingsteam. Ik volgde een opleiding als ergotherapeute en deed daarnaast heel wat
ervaring op met het werken met ouders en advies rond hulpmiddelen binnen de Thuiszorgwinkel
en CM. De woorden, die me het meest typeren, zijn: creatieve duizendpoot, goedlachs, doorzetter,
mama, ...

Marianne Pinsart, werkzaam op onze dienst sinds 1999, is met pensioen gegaan. Verder in
deze nieuwsbrief kan je meer lezen over de uitzwaai van Marianne!

Na de paasvakantie werd onze chatbox geopend! Via onze website kan je meer informatie
vinden.

Op 18 juni kregen we de inspecteur op bezoek voor een financiële controle. We kregen een
goed rapport!
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Nieuw(tje)s

We verwelkomen twee nieuwe bezoekouders: Johan en Els uit Menen versterken onze
ploeg vrijwillige bezoekouders vanaf nu. Meer informatie over de bezoekouderwerking vind
je hier.

Victor in cijfers: In mei keurde onze Algemene Vergadering het jaarverslag van 2017 goed. In
dit overzicht kan je concrete cijfers vinden van het aantal aanmeldingen en wachtenden tot
het aantal gereden kilometers door onze medewerkers. Je kan er ook terugvinden dat we in
2017, 3176 abonnees hadden op onze nieuwsbrief!

Er is een nieuwe versie van Victorinfo: https://www.vzwvictor.be/victorinfo.
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Afscheid Marianne
Op 27 juni trok onze thuisbegeleidster Marianne Pinsart voor de laatste keer de deur van
vzw Victor achter zich dicht. Ze is nu met welverdiend pensioen.
Sinds 1 maart 1999 werkte Marianne als thuisbegeleider. Op die 19 jaar begeleidde zij een
100-tal gezinnen met een persoon met autisme.
De collega’s gebruikten deze woorden om Marianne te omschrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspirerend
Zorgend
Wijs
Puur
Warm
Verrassend
Hoopvol
Joviaal
Professioneel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgvuldig
Enthousiast
Rust, rustgevend
Zachtaardig
Lief
Zorgzaam
Hartelijk
Echt
Teamplayer

Kortom: allemaal kenmerken van een prima thuisbegeleider.
Op 26 juni zwaaiden we Marianne uit,
in aanwezigheid van haar gezin,
collega’s, ex-collega’s, bestuurders
en bezoekouders.
Ziehier
sfeerbeelden:
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Afscheid Marianne

Deze woorden heeft Marianne nog voor jullie, de gezinnen:

Beste ouders,
Na een lange, inspirerende en boeiende loopbaan is het tijd voor een nieuwe episode in mijn
leven. Ik ga met pensioen, een ietwat naar mijn inziens oubollig, beladen begrip. Pensioen staat
voor mij eerder als een kans om nieuwe, soms lang uitgestelde activiteiten te ondernemen.
Vanaf de eerste kennismaking met een kind met autisme was ik gefascineerd en dit gevoel heeft
me nooit meer los gelaten.
Autisme, zo recht toe recht aan, puur en onbevangen.
Geen dubbele boodschappen.
Zo eenvoudig en zo moeilijk tegelijk.
Zo anders denkend en toch aanwezig in elk van ons.
Telkens weer unieke mensen.
Tegelijk leerde ik hun ouders kennen en is mijn respect voor jullie over de jaren heen alleen maar
toegenomen. Wij kunnen bijdragen en luisteren, ondersteunen en adviseren.
Maar jullie doen het maar, elke dag opnieuw. Telkens weer zag ik die enorme inzet.
Jullie lieten me even toe in jullie leven. We zaten samen aan de keukentafel. Ik hoorde steeds
weer unieke verhalen in unieke gezinnen. Ik leerde prachtige mama’s en papa’s, grootouders,
broers en zussen kennen.
Een boek vol anekdotes, een lach en een traan ... ik neem ze mee.
Eén ding weet ik zeker: ik ben en blijf een ambassadeur, met respect voor mensen met autisme
en hun omgeving.
Ik dank jullie voor het vertrouwen.
Het ga jullie goed!
Een warme groet,
Marianne Pinsart
Fiere medewerkster en thuisbegeleidster
Vzw Victor
Marianne, bedankt voor alles wat je voor ons
en voor onze gezinnen deed de afgelopen 19 jaar.
We wensen je een fantastisch tweede leven
en hopen dat je ons nog bezoekt en zo nog vaak
de deur achter je dicht zal trekken!
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Congres
Liga Autisme Vlaanderen
Op 1 oktober 2017 bundelden de provinciale thuisbegeleidingsdiensten Het Raster vzw,
vzw Victor, Tanderuis vzw en Limburgse Stichting Autisme hun krachten in de vorm van de
Liga Autisme Vlaanderen.
De Liga Autisme Vlaanderen heeft als doel om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering.
Concreet worden in 2018 volgende projecten opgestart:
•
online hulpverlening,
•
zomerkampen voor kinderen met autisme en een normale begaafdheid
•
uitbouw van een onlineplatform voor interne expertise-uitwisseling.
Neem gerust een kijkje op de website van de Liga om hier meer over te weten te komen.
Op donderdag 13 december 2018 - iets meer dan een jaar na de oprichting – organiseert
de Liga een congres met als thema ‘Autismevriendelijk Vlaanderen, werk in uitvoering’.
Op het programma staan diverse boeiende lezingen van vooraanstaande wetenschappers,
alsook een informatiebeurs met organisaties en diensten die mee timmeren aan de weg
naar een autismevriendelijk Vlaanderen. Ook minister Vandeurzen bevestigde zijn aanwezigheid.
Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in september.
Noteer alvast 13/12/2018 in je agenda!
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Congres Liga Autisme Vlaanderen

Nieuwsbrief juli 2018

16

Chathulp autisme
In april 2018 ging vzw Victor van start met het project “chathulp autisme”. Ouders, jongeren of volwassenen die aangemeld zijn bij vzw Victor kunnen online begeleiding krijgen
tijdens de periode waarin ze op de wachtlijst staan. Gemiddeld is er twee halve dagen per
week een begeleider van vzw Victor online om vragen te beantwoorden.

De eerste stapjes richting onze chatbox werden gezet.
Chatters ervaarden het gesprek als vlot en helpend.

We hopen via deze weg heel wat gezinnen te kunnen ondersteunen tijdens de wachttijd.
Alle info en afspraken op https://www.vzwvictor.be/chathulp
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen en met
de steun van Flanders’ Care en Netwerk Onlinehulp Vlaanderen.
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Wijziging BOB minderjarigen
Eerst een vooral zal de naam van het BOB binnenkort wijzigen naar zorgbudget.

Daarnaast zijn er ook twee wijzigingen in de regelgeving rond BOB.
•

•

BOB werd stop gezet als de geldigheidsduur van het indicatiestellingsverslag bij de
Intersectorale toegangspoort verstreken was. Dit zorgde ervoor dat sommige jongeren plots zonder budget voor hulp kwamen te vallen. Voor deze doelgroep zal het
BOB nu toch verder doorlopen tot de leeftijd van 21 jaar.
De combinatie semi-internaat gemeenschapsonderwijs en BOB is nu wel toegestaan.

Belangrijk hierbij is dat de einddatum van het BOB-attest in 2017 of later moet liggen.
Deze aanpassingen gingen in voegen op 1 mei 2018.

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over het BOB, of neem contact op met je zorgkas.
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Oproep
wetenschappelijk onderzoek
Oproep herhaling
TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism) is een nieuwe, grootschalige studie van de Universiteit Gent (onder leiding van prof. Herbert Roeyers en prof. Rudy Van Coster) en de KU
Leuven (onder leiding van prof. Ilse Noens en prof. Jean Steyaert).
Ze zijn hiervoor onder meer op zoek naar jongere broertjes en zusjes van kinderen met
ASS, om op te volgen vanaf de leeftijd van 5 maanden tot 3 jaar.
Heb je een kind met ASS en ook een baby (jonger dan 5 maanden, of ben je zwanger)?
Wil je de ontwikkeling van je baby van nabij laten opvolgen, en ook meewerken aan wetenschappelijk onderzoek?
Meer info: tiara@ugent.be, tiara@kuleuven.be of www.tiara-onderzoek.be
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Victor op Facebook
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze facebookpagina.
We lichten er enkele uit:
•

Onze koning Filip en koningin Mathilde
gingen tijdens het staatsbezoek aan Canada op de foto met Dylan Atack, een
28-jarige man met autisme. Klik hier om
het artikel te bekijken.

•

Ongeveer de helft van alle mensen met
autisme heeft ook problemen met eten,
vertelt Karen den Dekker. Zij schreef een boek over eten met kinderen met autisme
en is kookpedagoog met een specialisatie in autisme. Klik hier om het artikel over
eetproblemen en autisme te lezen.

•

Wie autisme heeft, reageert minder goed op het horen van zijn naam. Dat blijkt uit
hersenonderzoek aan de Universiteit Gent. Klik hier om het artikel te lezen.

•

Klik hier voor het verhaal van Stijn, een jongeman met autisme. “Wij zijn niet allemaal
zoals Ben X of Rain Man”, zegt hij. Stijn is blij dat er in de samenleving meer aandacht
komt voor autisme.

•

Drie jongeren met autisme vertellen op
MNM hoe ze écht zijn. “Mensen met autisme zijn net als jij en ik. Wij lopen niet
mentaal achter. Er zijn wel enkele dingen
waar wij het moeilijk mee hebben.” Je kan
het filmpje hier bekijken.

•

Je bent vader of moeder en je hebt autisme. Wat betekent dat voor de opvoeding van
je kinderen? Dit filmpje van AutismeTV gaat over opvoeden als je zelf autisme hebt.

•

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) schreef een artikel over speciale interesses die mensen met autisme gelukkig maken.

•

De provincie Antwerpen gaat binnenkort samen met autisme-expert Sien Depoortere een stappenplan maken voor
20 attracties voor kinderen met autisme.
Zo kunnen ze zonder stress genieten van
speel- of dierentuin. Klik hier om het artikel te lezen.
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Victor op Facebook

•

Empathie is niet alleen iets wat we kweken via opvoeding
en eigen ervaringen. Ook genen spelen een rol, blijkt uit
grootschalig onderzoek. Klik hier om het artikel te lezen.

•

Uit de cijfers van het Nederlandse Autisme Register (NAR)
blijkt dat 16% van de mannen met autisme en 23% van
de vrouwen met autisme bi- of homoseksueel is. De algemene cijfers rond bi- of homoseksualiteit in Nederland zijn
7% bij mannen en 6% bij vrouwen. Klik hier om het artikel
te lezen.

•

In dit artikel is Helmut Lotti openhartig over zijn diagnoses
ADD en ASS: “Ik ben een beetje raar, en het zal niet overgaan”.

•

Een consultatie bij een psycholoog zal vanaf eind dit jaar maar maximaal €11 kosten
voor de patiënten die voldoen aan enkele voorwaarden. Meer info hierover kan je in
dit artikel vinden.

•

Peter Vermeulen, gekend schrijver van heel wat boeken over autisme, schrijft vanaf
nu ook voor jou. Hij maakt en/of leest teksten na en bekijkt of deze autismevriendelijk zijn. Meer info kan je op zijn blog terugvinden.

•

Vakanties voor personen met autisme organiseren? Daar zijn meerdere organisaties
mee bezig, kan je hier lezen.

•

Op 7 juni was “Wij willen ook werken” te
zien op één, een Britse reeks over de moeilijke zoektocht van mensen met een handicap naar werk. Klik hier om de reportage te
herbekijken.

•

Naar aanleiding van het Oppasproject dat vzw Victor in samenwerking met Boss
Paints voert, staat er hierover een artikel in het tijdschrift Sterk! van autisme centraal.

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 2500 likes!
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Giften
In het tweede kwartaal van 2018 mochten wij mooie sommen ontvangen.
Deze sommen geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden.
Eén gezin/sympathisant uit Slijpe maakte een gift over.
Marianne Pinsart, thuisbegeleidster sinds 1999 en met pensioen sinds 27 juni, schonk een
heleboel materiaal aan onze dienst. Onze docuruimte heeft een fikse groeischeut gekregen dankzij Marianne!
Wist je dat Like a Virgin uit Kortrijk een sprookje uitbracht dat verkocht wordt ten voordele van onze dienst? Prinses Penny is verkrijgbaar op onze dienst of rechtstreeks bij Like
a Virgin. Meer info over het sprookje vind je hier!
Ook serviceclubs zijn voor onze dienst zeer belangrijk. We mochten kennis maken met de
warme harten van Kiwanis Roeselare en Kiwanis Tielt. De baseline van Kiwanis is: “serving
the children of the world”. Dit hebben zij met verve in de praktijk gebracht.

In alle talen zeggen wij: dank u!
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Giften

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, een eigen huis… een plek onder de
zon.
*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***
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Kalender
DATUM

ACTIVITEIT

23 juli tot
15 augustus

Administratieve sluiting van het secretariaat

3 oktober tot
21 november

Brussencursus: “de brussenbende”
•
Iedere woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u
•
10-12 jarigen
•
Inschrijven niet meer mogelijk

18 september

Infoavond Basisuitleg autisme: autisme bij kleuters en kinderen
Ieper - (meer info volgt via mail)

8 oktober

Infoavond Basisuitleg autisme: autisme bij kinderen en jongeren
Oostende - (meer info volgt via mail)

25 oktober

Infoavond Basisuitleg autisme: autisme bij jongeren en volwassenen
Roeselare - (meer info volgt via mail)

7 november

Infoavond Hoe de diagnose meedelen
(aan je kind, de familie, school, brussen, enz)
Roeselare - (meer info volgt via mail)
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