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Sprokkels
Victor

Beste lezer,

Op onze dienst hebben we er zo lang mogelijk mee gewacht: de verwar-
ming opzetten. We wilden het warme zomergevoel nog even vasthouden. Maar eind september 
zijn we gezwicht voor de temperatuur en zetten we de verwarming aan.

TEJO staat voor therapie voor jongeren. We leggen graag uit wat TEJO voor jou of je gezinsleden 
kan doen.

TEJO werkt gratis. Dat is anders dan bij psychotherapeuten. Bij psychotherapie moet je wel be-
talen. Er is intussen meer informatie over de terugbetaling van psychotherapie: we vatten de be-
schikbare informatie voor jou samen in deze VictorSprokkels.

Iets heel anders nu. Onze brussen (broers en zussen van kinderen/jongeren met autisme) hebben 
er al een druk programma op zitten. We hebben in 2018 het één en ander uitgeprobeerd. Of die 
probeersels aansloten bij de noden van onze brussen, lees je verder.

Veel leesplezier!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor
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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 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.

Chathulp autisme
Ken je onze Chathulp autisme al?
Klik hier voor meer uitleg.

Nieuws van de administratie

mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
mailto:lievevdv%40vzwvictor.be?subject=
http://www.ligaautismevlaanderen.be/
https://www.vzwvictor.be/
https://www.vzwvictor.be/chathulp#maincol
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TEJO

Wat?
TEJO wil een warme plek zijn waar jongeren tussen 10 en 20 jaar zich welkom voelen. 
TEJO is er om jongeren te helpen en naar hen te luisteren. Is één gesprek niet voldoende, 
dan maken ze gewoon een nieuwe afspraak! Vanaf het eerste gesprek krijgt de jongere een 
vaste professionele therapeut waar ze wekelijks of tweewekelijks mee mogen afspreken. 
De therapeut en jongere bekijken samen hoe de therapie van TEJO best kan helpen.
Er is niet alleen mogelijkheid tot gesprekken, soms lukt tekenen of schilderen makkelijker. 
Ook dat kan.

Hoe?
• Bel of mail naar een TEJO-huis bij jou in de buurt en maak een afspraak. 
• Je mag ook gewoon langskomen tijdens de openingsuren (check even de openings-

uren van het TEJO-huis bij jou in de buurt). 
• Je bent welkom alleen, maar je mag ook iemand meebrengen: één van je ouders, je 

broer of zus, een vriend(in), je oma, iemand van je school...

Anoniem

TEJO noteert enkel de voornaam, de geboortedatum en een telefoonnummer. Je kan bij 
hen terecht zonder de toestemming van de ouders.

Gratis

Je hoeft geen geld mee te brengen.

Kortdurend (± 10 sessies)

Je mag bij TEJO zo dikwijls komen als je wil. Heb je met één gesprek voldoende, dan is dat 
ook prima.

Meer informatie?
• Bekijk hier de TEJO-pitch!
• http://www.tejo.be

http://www.tejo.be/uploads/tejo/Tejo%20-%20pitch.mp4
http://www.tejo.be
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Brussenwerking

Evaluatie projecten
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat we dit jaar twee nieuwe proefprojecten in onze 
brussenwerking hebben. Zo hebben we nu ook een cursus voor jonge brusjes, “Super-
brus!”. Voor brussen die in het middelbaar zitten, organiseerden we een inleefnamiddag 
“#Hoezitdatnu?#Autisme”.

#Hoezitdatnu?#Autisme

De inleefnamiddag #Hoezitdatnu?#Autisme ging door tijdens de krokusvakantie. Er waren 
negen brussen aanwezig. We vroegen de brussen wat zij er van vonden en wat ze zeker 
zullen onthouden. Enkele reacties:

Ik begrijp nu waarom mijn 
broer zo geïrriteerd geraakt 
van al die prikkels.

De inleefoefeningen zijn wel 
een goede oefening om het 
beter te begrijpen. Ik vond het 
wel interessant.

Ik begrijp nu beter waarom hij 
zich afzondert als het druk is.

Ik weet nu hoe het 
voelt om overprik-
keld te zijn.
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Brussenwerking

Superbrus!

“Superbrus!”, onze cursus voor brusjes van het eerste, tweede en derde leerjaar, ging door 
tijdens de eerste week van de zomervakantie. Zes brusjes beleefden een leuke week. Na 
de kennismaking op de eerste dag werd besproken dat iedereen anders is. Op de derde 
en de vierde dag waren er enkele inleefmomenten en werd stil gestaan bij de gevoelens 
van brussen. Op de laatste dag lieten de brussen ballonnen met een wens aan de lucht in 
vliegen. 

Enkele reacties van onze superbrusjes:

Ook Liesa en Rani, de begeleidsters, waren heel positief: “Wat zijn we trots op de brussen. 
Ze kennen hun broer heel goed. Het zijn stuk voor stuk Superbrussen!”. 

Na een positieve evaluatie werd besloten dat beide projecten een vast onderdeel worden 
van onze brussenwerking. Volgend jaar zullen ook brussen uit gezinnen die nog op de 
wachtlijst staan ook kunnen deelnemen. Zo zullen we in de toekomst nog meer brussen 
kunnen bereiken.

Dit najaar gaat De Brussenbende, onze cursus voor brussen uit het vijfde, zesde leerjaar, 
eerste en tweede middelbaar terug van start. Er zullen acht enthousiaste brussen deelne-
men. 

Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte wanneer de brussencursussen en de 
inleefnamiddag georganiseerd worden en hoe kan ingeschreven worden.

Vragen over de brussenwerking kunnen gesteld worden via charlotte@vzwvictor.be.

Alle brussen
zijn

toppers!!
We leerden veel

over autisme.

Het was 
super tof!

mailto:charlotte%40vzwvictor.be?subject=
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Nieuw(tje)s

Onze collega Lore is bevallen! Sep is op 20 augustus geboren. Hij woog bij de geboorte 
3,5 kg en was 51 cm lang. Lore was onlangs op onze dienst met Sep. We zagen dat hij intus-
sen al flink gegroeid is. Moeder en zoon stellen het goed!

We hebben tijdelijk een nieuwe collega, Martin Valcke. Martin werkt sinds half september 
op onze personeelsadministratie en boekhouding.

We verwelkomen een nieuwe bezoekouder: Evelien versterkt onze ploeg vrijwillige bezoe-
kouders vanaf nu. Meer informatie over onze bezoekouderwerking vind je hier. 

De Music For Life acties ten voordele van onze dienst komen op gang. Voor de reeds gere-
gistreerde acties, zie rubriek giften.

Je las het misschien al in de krant. Vzw Victor kocht een gebouw! We hopen in 2020 te ver-
huizen. Ons nieuwe adres wordt vanaf dan Iepersestraat 110 in Roeselare. Via deze nieuws-
brief houden we je op de hoogte van de werkzaamheden!

Op 13 december vindt het allereerste congres van de Liga Autisme Vlaanderen plaats. Het 
congres heeft als titel: “Autismevriendelijk Vlaanderen: werk in uitvoering”. Meer info over 
het evenement en de inschrijving vind je hier.

https://www.vzwvictor.be/bezoekouderwerking#maincol
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Liga Autisme Vlaanderen

Eerste congres
Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht. Dit is een samenwer-
kingsverband tussen de vier thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme uit de 
verschillende Vlaamse provincies: 

• Vzw Victor (West-Vlaanderen)
• Het Raster (Vlaams-Brabant en Antwerpen)
• Tanderuis vzw (Oost-Vlaanderen)
• LSA (Limburg)

Hieronder vind je de flyer van het eerste Congres van de Liga. Inschrijven kan via 
www.ligaautismevlaanderen.be.

https://www.ligaautismevlaanderen.be/
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Liga Autisme Vlaanderen
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Sinds 18 mei 2018 is de terugbetaling voor psychologische begeleiding mogelijk gemaakt 
onder de bevoegdheid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Op zich een 
historisch moment; voor het eerst wordt psychologische zorg gefinancierd in België. 

Volgens de minister zou de terugbetaling van start kunnen gaan eind 2018, begin 2019. Er 
wordt een budget van 22,5 miljoen euro voorzien waarop ongeveer 120.000 cliënten een 
beroep kunnen doen.

Maar wat houdt dit besluit nu precies in? 

• Voor volwassenen van 18 tot en met 64 jaar.
• Op doorverwijzing van huisarts of psychiater.
• Voor vier tot maximaal acht sessies.
• Gedeeltelijke terugbetaling.
• Voor veel voorkomende psychologische problemen zoals bijvoorbeeld depressie, 

angststoornissen, alcoholverslaving…

Deze terugbetaling kan enkel bij eerste lijns-psychologen. Momenteel is echter nog niet 
duidelijk wie deze ‘eerste lijns-psychologen’ zullen zijn en hoe deze erkend zullen worden. 
Daarnaast moet nog bepaald worden hoe en door wie de terugbetaling geregeld zal wor-
den. Er moet nog veel gebeuren en de vraag is of de vooropgestelde timing realistisch is. 

Terugbetaling
psychologische begeleiding
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Ondersteuningsgezinnen
autisme

Wij zijn op zoek naar gezinnen die een avond en nacht, een weekend of enkele dagen in de 
vakantie willen zorgen voor een kind, jongere of volwassene met autisme.

Jullie zijn:

• Een enthousiast en sociaal gezin?
• Mensen die het fijn vinden om anderen af 

en toe te helpen?
• Geïnteresseerd in autisme?

Wij zoeken ondersteuningsgezinnen:

• We willen de ouders van het kind, de jongere of volwassene met autisme de moge-
lijkheid geven om even op adem te komen.

• Sommige gezinnen kunnen of durven weinig beroep doen op hun eigen familie en 
vrienden.

• Zo kan het kind, de jongere of volwassene met autisme voor even in een ander gezin 
opgevangen worden.

Wij bieden jullie:

• Een persoonlijke verrijking voor jezelf en je gezin.
• Deskundige ondersteuning door vzw Victor en Pleegzorg West-Vlaanderen.
• Een vergoeding en verzekering.

JULLIE KUNNEN ALS ONDERSTEUNINGSGEZIN
EEN WEZENLIJK VERSCHIL MAKEN VOOR DEZE GEZINNEN!

Wil je graag meer informatie?

• Schrijf je in voor onze gratis infoavonden via onze website op donderdag 11 oktober 
om 19u30 in Roeselare,

• of stuur een mail naar michiel@vzwvictor.be of info@pleegzorgwvl.be voor meer info.

https://www.vzwvictor.be/projecten#respijtzorg
mailto:michiel%40vzwvictor.be?subject=
mailto:info%40pleegzorgwvl.be?subject=
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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 dit artikel lees je dat mensen met autisme juist wél empathisch zijn. Ze lezen emo-
ties juist goed, ze nemen ze extra scherp waar, zelfs, met aandacht voor details. Door 
die scherpte krijgen ze een overdaad aan non-verbale informatie binnen, en wenden 
ze hun blik af.

• In Nederland deed men onderzoek naar de risicofactoren bij het ontstaan van autis-
me. Slechts 19 van de 29 risicofactoren die in andere onderzoeken waren gevonden, 
bleken daadwerkelijk een rol te spelen.

• Hier kan je enkele bizarre ervaringen van volwassenen met autisme met hulpverle-
ners lezen.

• Op deze website vind je een overzicht van autismevriende-
lijke toeristische attracties in Vlaanderen.

• Hier kan je een interview met een 24-jarige vrouw met au-
tisme lezen. “Ik heb autisme, maar ik zou het niet willen ver-
anderen”, schrijft ze. “Ik ben mezelf, zonder autisme zou ik 
dat niet zijn. Maar het zou makkelijker zijn als er wat meer 
begrip is.”

• In dit artikel lees je dat jongens met autisme die vaak op een negatieve manier na-
denken over problemen, later vaker lichamelijke klachten en meer agressief gedrag 
ontwikkelen.

• Dit artikel gaat over het camoufleren van autisme en ADHD: “Zoals veel personen 
die pas op latere leeftijd gediagnosticeerd worden, weet ik mijn autisme en ADHD 
al van jongs af aan heel goed te camoufleren en compenseren. En dat heeft zowel 
voor- als nadelen.”

• Vzw Victor verscheen in de tijdschriften SIGnaal (Sig vzw) en Agora (Informant vor-
mingsdienst). Het artikel ging over de resultaten van onze bevraging rond respijtzorg 
voor personen met autisme. Uit deze bevraging groeide een mooie samenwerking 
met Pleegzorg West-Vlaanderen. Meer info over het project Ondersteuningsgezin-
nen autisme vind je in deze nieuwsbrief. Wie het volledige artikel wenst, kan dit op-
vragen via info@vzwvictor.be.

• Lees hier waarom telefoneren zo moeilijk is met autisme of ADHD.

https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/autisme-empathie/
https://dokterbosman.nl/nieuw-onderzoek-naar-risicofactoren-autisme/
https://www.autismedigitaal.nl/avn/bijverschijnselen/bizarre-uitspraken-van-hulpverleners/
http://www.toerismevoorautisme.be/overzicht-autismevriendelijke-attracties/
https://www.stampmedia.be/artikel/autismemaand-neen-je-bent-niet-een-beetje-autistisch-ass-geen-grap#.WtUdww8hN9o.facebook
http://blikophulp.nl/autisme-piekeren/
https://blogmysig.wordpress.com/2018/04/02/de-gevolgen-van-autisme-adhd-camoufleren/
mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
https://blogmysig.wordpress.com/2017/08/17/waarom-telefoneren-zo-moeilijk-is-met-autismeadhd/
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• In dit fragment volgt het tv-programma Generatie K Dries, een jongen die autisme 
heeft.

• De BBC maakte een reportage over enkele 
meisjes met autisme die succesvolle mo-
dellen in Ghana geworden zijn. Zij hebben 
al verschillende prijzen gewonnen en zijn 
ook ambassadrices van een  waterbedrijf in 
Ghana.

•	 Actrice	en	theatermaakster	Romana Vrede	
vertelde	 in	 ‘Zomergasten	 2018’	 over	 haar	
leven	met	haar	zoon	Charlie,	die	een	zware	
vorm	van	autisme	heeft.

• In dit artikel lees je dat het vaak voorkomt 
dat meisjes met autisme figuurlijk op de 
toppen van hun tenen lopen om aan ver-
wachtingen te voldoen. Hierdoor ontstaan er klachten zoals bijvoorbeeld faalangst of 
depressie; daardoor wordt autisme soms niet herkend.

• Steeds meer steden lassen een dag in waar-
op de verlichting en muziek op de kermis 
zachter worden gezet. Dat is goed nieuws 
voor personen die snel overprikkeld raken. 
Op maandag 27 augustus was de kermis 
prikkelarm in Roeselare.

• Kennen jullie de website www.vrijetijd-ass.
com al? Je kan er zoeken naar organisaties 
met een autismewerking of inclusiewerking 
in elke provincie.  Monitoren/begeleiders 
kunnen er ook tips lezen om beter om te 
gaan met kinderen met autisme.

• Een video over Theory of Mind: Hoe kan je 
de gedachten van anderen lezen?

Victor op Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=dz74JzxzGUE
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-42919873/ghana-s-autistic-models-turn-heads-and-win-awards
https://www.lindanieuws.nl/nieuws/fragmentgemist/romana-vrede-zomergasten-zoon-autisme/
https://symptomen-autisme.nl/autisme-bij-meisjes/
http://www.vrijetijd-ass.com
http://www.vrijetijd-ass.com
https://www.youtube.com/watch?v=TUc8OGaWSaY
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Victor op Facebook

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 2.600 likes!

Enkele voorbeelden van letterlijk denken

www.facebook.com/vzwvictor
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Giften

In het derde kwartaal van 2018 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen 
geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden. 

Al jaren kunnen wij rekenen op financiële steun van BOSS-paints. Het voorbije kwartaal 
mochten wij de storting op onze rekening ontvangen. 

Op zaterdag 29 september hebben drie 
vrienden de Mont Ventoux opgereden 
met retrofietsen. De actie heette “Vol-
o-Ventoux” en werd georganiseerd door 
Steven Dewitte, Alexander Sioen en 
Brecht Verborgh. Dat op zich is al straf. 
Dat de actie ten voordele van (o.a.) vzw 
Victor werd georganiseerd, maakt het 
nog straffer. Bedankt mannen!

Wist je dat Like a Virgin uit Kortrijk een sprookje uitbracht dat verkocht wordt ten voor-
dele van onze dienst? Het sprookje heet “Prinses Penny” en is verkrijgbaar op onze dienst 
of rechtstreeks bij Like a Virgin. Meer info 
over het sprookje vind je hier!

Op 19 oktober vindt Quiztor VI plaats, de 
quiz van de Vrienden van Victor, ten voor-
dele van onze dienst. Meer info vind je op 
deze flyer. Inschrijven kan via remmerie.
pieter@gmail.com.

https://www.boss.be/
https://www.likeavirgin.be/blog/geloof-jij-nog-sprookjes
mailto:remmerie.pieter%40gmail.com?subject=
mailto:remmerie.pieter%40gmail.com?subject=
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Giften

Je las het al bij de Nieuwtjes: ook in 2018 is er De Warmste Week van Music for Life. Bij 
de opmaak van deze nieuwsbrief, waren er al 4 acties geregistreerd.

• Cards for Life in Roeselare
• Crea for Life in Jabbeke
• Sweets for Victor in Eernegem
• Gelukspoppetjes voor Victor

Er worden al massaal veel gelukspoppetjes verkocht. 
Nog geen 2 weken ver en de teller staat al op 
250 verkochte poppetjes. 
Op naar de 300! Voor meer informatie of bestellingen 
klik hier. 

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 boe-
ken/materialen, vrijetijdsactiviteiten voor personen met autisme, extra man- of vrouw-
kracht om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, een eigen huis… een plek onder de 
zon.

*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***

https://www.facebook.com/Gelukspoppetjes-voor-Victor-594596630955459/
mailto:info%40vzwvictor.be?subject=
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DATUM ACTIVITEIT

3 oktober Start Brussencursus: Brussenbende 
Op woensdagnamiddag, einde 21 november 

4 oktober Infoavond Ondersteuningsgezinnen autisme - Oostende

8 oktober Basisuitleg autisme bij kinderen en jongeren – Oostende
Inschrijven via deze link

11 oktober Infoavond	Ondersteuningsgezinnen autisme	-	Roeselare	
Klik	hier	voor	meer	info	-	Inschrijven	via	deze	link

19 oktober Quiztor - meer info via deze link

23 oktober Bezoekouderavond op de dienst
(meer info volgt via mail aan onze gebruikers op de wachtlijst)

25 oktober Infoavond basisuitleg autisme bij jongeren en volwassenen 
Inschrijven via deze link

31 oktober Terugkomdag Superbrus

7 november Infoavond Hoe de diagnose meedelen (aan je kind, de familie, school, 
brussen, …) - inschrijven via deze link

13 december Congres Liga Autisme Vlaanderen 
Inschrijven via www.ligaautismevlaanderen.be

17 december Bezoekouderavond op de dienst
(meer info volgt via mail aan onze gebruikers op de wachtlijst)

24 december 
tot en met 
2 januari 

Administratieve sluiting secretariaat 

Voorjaar Oudercursus -12 jarigen

Kalender

https://goo.gl/forms/EaWkdCDwAsjudSbw2
https://www.facebook.com/vzwvictor/posts/1813104318754614
https://goo.gl/forms/oCbiCLJn8bREYBo03
https://www.facebook.com/events/1048266585332342/
https://goo.gl/forms/v3r4Awak9nLmruRy1
https://goo.gl/forms/T3XP833ZuO7rgWtj2
http://www.ligaautismevlaanderen.be

