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Beste lezer,
In onze laatste VictorSprokkels beloofden we je een extra nieuwsbrief. We
willen jullie immers mee laten genieten van de Music for Life-acties die er zijn
geweest ten voordele van onze dienst.
En het zijn er heel wat. Voor ons bekende én onbekende mensen namen
initiatief, anderen sloten zich daarbij aan en hieruit zijn vriendschappen
ontstaan.
Er werd om en rond de €20.000 verzameld!
Wij willen jullie allemaal bedanken: initiatiefnemers, sponsors en zeker ook
jullie die hebben deelgenomen aan de acties.
Als dank hebben enkele collega’s De Jubelsong geschreven. Je kan De
Jubelsong hier beluisteren.
Dankzij jullie is de warmste week een Gi-Gan-Tisch succes geweest voor vzw
Victor.
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Play for Victor
Sofie Deparcq: een vrouw met een plan!
Deze sterke vrouw heeft een zoontje met autisme: Mauro. Het gezin van Mauro werd
in het verleden begeleid door onze dienst.
Sofie slaagde erin het toneelstuk ‘Frederik’ van de Spelerij naar Ieper te brengen.
Mathias Sercu en David Cantens gaven alweer het beste van zichzelf!
Met haar overtuigingskracht kon Sofie ook heel wat sponsors mobiliseren om een
steentje bij te dragen. Er was zelfs een uitgebreide en zeer verzorgde receptie.
De theatervoorstelling vond plaats op zondag 8 december.
Frederik bracht maar liefst €10.200 op! Wees gerust: wij hebben ook even geduizeld
toen we het resultaat hoorden!
Een welgemeende dankjewel aan Sofie en haar team!

Februari 2013

Victor en Victorientje
Ook de mama van Sofie Deparcq, Ingrid Compernolle, stroopte haar mouwen op om
vzw Victor te steunen!
Ze haakte maar liefst 500 Victors en Victorientjes.
De leerlingen van Het Vlot (de school van kleinzoon Mauro) maakten er
sleutelhangers van.
De popjes werden verkocht op de benefietvoorstelling van Frederik, de kerstmarkt
van Het Vlot en ze konden ook besteld worden via facebook.
Dit zorgde voor een opbrengst van €517.
Bedankt Ingrid en Het Vlot!
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Balpennen for Victor
Evelyn Asseloos en Birger Lefebvre zijn de ouders van een kind met autisme die voor
ons de handen uit de mouwen hebben gestoken. Ze engageerden zich om balpennen
te laten maken en deze te verkopen ten voordele van onze dienst. Voor €2,50 kon je
zo’n mooi exemplaar te pakken krijgen. Dat ze mooi waren, daar moest niemand van
overtuigd worden, want al heel snel waren ze allemaal uitverkocht. De actie leverde
€1.000 op! Heel erg bedankt Evelyn en Birger!
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Smullen for Victor
Kort na de bekendmaking van het opzet van Music For Life dit jaar kreeg
thuisbegeleidster Marieke Desimpel het idee om iets te bakken voor vzw Victor. Al snel
bleek dat haar eigen oven hiervoor te klein zou zijn en schakelde ze de hulp in van
Bakkerij Boddin uit Moorslede. Er was niet veel overtuigingskracht nodig, want bakker
Hendrik zag het volledig zitten om zijn steentje bij te dragen voor het goede doel.
Voor één keer moest Marieke op een zaterdag vroeg uit de veren om vanaf 5u30 en
handje toe te steken in de bakkerij. Alles werd van dichtbij gevolgd en ze zag dat het
héééél goed en vooral lekker was. Na het kneden van het deeg, het maken van de
vormpjes, het rijzen en het bakken moesten de Victor-koeken nog wat afkoelen
vooraleer ze door de mensen konden worden opgehaald. Er werden in totaal 370 Victorkoeken verkocht waardoor de actie €370 heeft opgebracht. Bedankt aan allen die hebben
gesmuld van de Victor-koeken en een grote dankjewel aan bakkerij Boddin voor het
steunen van dit project.
En Marieke? Die mag wat ons betreft vaker koeken bakken :-) !
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Kerst for Victor
Sofie Deparcq en haar zoontje Mauro klopten aan bij de school van Mauro, Het Vlot in
Ieper.
En ja hoor: ook Het Vlot organiseerde een actie voor vzw Victor!
De crea-juffen schoten in actie. Ze maakten samen met de leerlingen mooie
kunstwerkjes: kaarsen, papier, houtdecoratiewerkjes, bloemstukjes … en het resultaat
mocht gezien worden!
Tijdens de voorstelling van Frederik op 8 december en tijdens het oudercontact op 17
december werd een kerstmarkt georganiseerd, waar de kunstwerkjes verkocht werden.
De opbrengst ging integraal naar onze dienst, goed voor een totaalbedrag van €1.200.
Een groot applaus voor Het Vlot in Ieper!
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Sneukelen for Victor
In het rustoord Marialove te Heestert (Zwevegem) zorgden ze er voor dat er via
hun “sneukelactie” er wat extra calorietjes bij kwamen, maar ook centjes in de
Music for Victor-pot.
Zij verkochten de hele week heerlijke pralines en elke dag was er in de cafetaria
een ander “sneukelaanbod” voor bij de koffie, zoals éclairs, cupcakes en wafeltjes.
Daarnaast was er ook een Rad van Fortuin waar leuke “gesponsorde” prijzen
konden gewonnen worden.
Dit bracht alles bij elkaar €387 op. Bedankt aan de organisatoren en de
“sneukelaars”!
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Bake for Victor
Ook Els Dewaele, leerlingenbegeleidster bij VTI Menen, twijfelde geen seconde
om Music for Victor te steunen.
Op 20 december, de laatste schooldag voor de kerstvakantie, was er op school
bezinning. De school bood gratis warme chocomelk aan de leerlingen aan.
Daarbij konden ze een pannenkoek kopen: die opbrengst ging naar Music for
Victor.
VTI Menen zorgde voor een bedrag van €150.
Bedankt iedereen!
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Soep for Victor
Na de bekendmaking dat vzw Victor als goed doel werd geselecteerd, kregen we
een mailtje van Nele Sercu, een energieke vrouw die ook haar bijdrage aan onze
dienst wou doen. Na wat brainstormen kwam ze op het idee om soep te verkopen
op haar werk: het OCMW van Roeselare. De soep werd door Nele rondgebracht
van bureau tot bureau. Dit leuk initiatief bracht €259 euro op. Dankjewel!
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Quiztor
“Zouden we geen quiz organiseren voor Music for Victor?”, opperde Pieter
Remmerie ergens in oktober 2013. Leuk idee, maar een quiz is meer dan de
vragen alleen. Wie is quizmaster, wie wil jury zijn, waar vinden we een zaal en
prijzen die de opbrengst van de quiz niet teveel hypothekeren, wie zorgt er voor
het natje en droogje … ?
Een hele onderneming die op vrijdagavond 20 december resulteerde in een
gezellige, spannende en bijwijlen grappige, maar vooral zeer succesvolle
quizavond.
Welke van de 20-tal quizgroepen er won is hier niet zo belangrijk. Wel het feit dat
mede dankzij een schitterende quizmaster, een meedogenloze jury, een
hardwerkende cateringgroep en de sponsors van de quizprijzen alle deelnemers
een leuke en ontspannende avond hadden. En misschien hebben ze ergens nog
iets bijgeleerd?
Maar laten we het beste voor het laatste houden…
Quiztor bracht liefst €1.091,50 op. Bedankt aan iedereen die hiertoe een steentje
heeft bijgedragen!
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Pop-up for Victor
In de loop van Music for Life werd het ons wel duidelijk: Team Sofie is groot, héél
groot zelfs!
Sarah Govaert, een vriendin van Sofie Deparcq, organiseerde een pop-up bar
(éénmalige bar) in de garage van vrienden.
Op zaterdag 21 december verkocht ze er drank ten voordele van onze dienst.
De pop-up bar bracht maar liefst €255 op.
Bedankt Sarah!

Februari 2013

Xmas for Victor
Kristien Dewulf organiseerde samen met haar man en enkele sympathisanten
een reuze tombola in De Haan. Kristien maakte van haar lotjes prachtige
cadeautjes, zocht sponsors in en rond De Haan, verkocht de cadeautjes, maakte
reclame, organiseerde de trekking van de lotjes … kortom: Kristien en haar team
hebben gigantisch veel werk verzet om er een mooie en geslaagde actie van te
maken.
Op 22 december was er trekking in De Haan: het was een feest daar op de ijspiste
en alles was voorzien, tot confetti toe! Hopelijk had jij een winnend lotje in de
hand!
Wat waren we verbaasd over de opbrengst van deze tombola: Kristien kon vzw
Victor €4.125 schenken! Hartelijk dank aan allen die hiervoor een bijdrage of een
inspanning leverden!
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Song for Victor!
Maar liefst 20 plaatjes werden aangevraagd ten voordele van vzw Victor.
De aanvragers boden tussen de €5 en €75 voor hun plaatje.
De aanvragers kwamen uit:
-

Antwerpen
Beselare
De Haan
Hertsberge
Kalmthout
Koekelare
Koolskamp (2!)
Malle

-

Meulebeke
Moorsele
Moorslede
Oostkamp (3!)
Roeselare
Sint-Eloois-Winkel
Snellegem (2!)
Waregem

Onze dienst kreeg hierdoor €655!
Dankjewel, muziekliefhebbers!!
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Jubelsong
We zochten met de collega’s naar een idee om iedereen die op de een of andere
manier deelnam aan deze hartverwarmende acties, te bedanken.
Niet op een materiële, maar op een originele, persoonlijke manier.
Samen met het hele team kozen we een liedje en personaliseerden de teksten. Op
onze Nieuwjaarsreceptie brachten we als warm, hecht team, onze Jubelsong (op
de tonen van Plantation, van Kana).
Dankjewel aan iedereen die Music for Life voor vzw Victor tot een evenement
maakte waar we warm van blijven worden door alle mooie herinneringen!
Voor iedereen die dit wil horen, volg deze link:
http://www.vzwvictor.be/jubelsong.mp3
Refrein
Victor ging op zoek naar financiële steun
Maar dat ging niet vooruit (2x)
Stubru bracht Music For Life
Op zoek naar de Vlaamse drive
Kies zelf een vzw
Plan acties en doe met ons mee.
Refrein: Maar dat ging niet vooruit (2x)
Sofie; een vrouw met een plan
Ja, zij kan er wat van.
Ze bracht Frederik naar haar stad
De Spelerij, die speelde de boel plat.
Refrein: Dat ging al goed vooruit (2x)
Sofie had een vriendin
Die zette haar pop-up-bar in
Ook de school van haar zoontje Mauro
Zorgde voor een mooi cadeau
Haar mama ging aan het haken
En kon prachtige popjes maken.
Refrein: Dat ging al goed vooruit (2x)
Kristien wilde lopen aan zee
Maar ’t stad wilde niet mee
T gevolg was een kersttombola
Dat bleek nog meer haar dada.
Refrein: Dat ging fantastisch vooruit (2x)
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Koeken van bakker Bodin,
Niemand moet er gèn èn
Birger en Evelyne
Heb je die (bal)pennen al gezien.
Refrein: Dat ging fantastisch vooruit (2x)
In Menen deed't VTI
Een pannenkoekenactie
Dank aan het OCMW
Hun soep viel bijzonder mee.
Refrein: Dat ging fantastisch vooruit (2x)
Pieter Remmerie-van-Stien
Scoorde met zijn quiz een tien
Sneukelen in Marialove
Heestert zij geloofd.
Refrein: Dat ging ongelofelijk, fantastisch, buitengewoon geweldig,
superformiweldigeindigfantakolosachtig gooooooooooooooooe- vooooooooorrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuiit
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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.

