INFORMATIEBROCHURE
Info over vrije tijd en
diensten voor kinderen en
jongeren met een beperking

Gemaakt door:

BuBaO Het Noordveld
BuSO Ravelijn
Vives (i.s.m. studenten verpleegkunde )

De scholen voor bijzonder onderwijs Het Noordveld en Ravelijn hebben samen met studenten verpleegkunde van
de Vives hogeschool een informatiebrochure gemaakt om u meer wegwijs te maken in het aanbod voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking in de regio Brugge.
Graag stellen we even onze twee scholen aan u voor:
Het Noordveld is een basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs die het basisaanbod en type 2
onderwijs aanbiedt.
BuSO Ravelijn is een secundaire school type 2, die zowel opleidingsvorm 1 als 2 aanbiedt.
Daar deze beide scholen externaten zijn, hebben de ouders of begeleiders soms bijkomende vragen en noden wat
betreft de vrije tijd en vakantie-invullingen, opvangvoorzieningen, financiële tegemoetkomingen, extra
ondersteuning en begeleiding voor het gezin. Er is veel, maar heel vaak kennen de ouders of begeleiders de weg
niet, bereikt de info hen onvoldoende of hebben ze een duwtje in de rug nodig.
Daarom proberen wij u met deze informatiebundel op weg te helpen
in uw zoektocht naar het gepaste aanbod voor uw kind of jongere.
De items die in deze infobundel terug te vinden zijn worden hieronder opgelijst.
Onder elk item vindt u een voorstelling van verscheidene organisaties met hun specifieke aanbod.
Om deze opdeling wat duidelijk te maken, krijgt elk onderdeel een kleur.
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Voor meer informatie kan je steeds terecht bij: Jean-Pierre DeJonghe van Het Noordveld en Mano Vandeput van
Ravelijn.
Werkgroep:
Marleen Baes, Jean-Pierre Dejonghe, Maja Devriese en Hilde Hoornaert van Het Noordveld.
Walter Jacobs en Mano Vandeput van Ravelijn
Lisette Pitteljon, docente en Hanne Van Hoeylandt, Tineke De Voogt en Eline Evrard, studenten van Vives Hogeschool

BuBAO Het Noordveld
Noordveldstraat 31
8200 Brugge
tel: 050/ 31 69 60
Email: directie@noordveld.be

BUSO Ravelijn
Barrierestraat 4 A
8200 Brugge

Vives HOGESCHOOL
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge

tel: 050/ 38 07 03

tel: 050/ 30 51 00

Email: buso@ravelijn.be

www.vives.be
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Wat met mijn vrije tijd?

SPORT
Parantee vzw
Recreas (G voetbal, G badminton)
G team Achilles HAC ( G atletiek Oostende)
Aquanimo ( G zwemmen)
Hippotherapie De pierlapont
KHCB: G hockey
G Basket
Oranje: bowling
Oranje minivoetbal Alloo Alloo (w-vl)
Oranje minivoetbal ‘ t verzet (o-vl)
Oranje IDAS
JEUGDBEWEGINGEN
AKABE twiest
Oranje: jeugdateliers
MUZIEK / DANS
Zwierezwaai
Oranje djembé
Oranje dans
SPEEL-O-THEEK
De piepbal
VRIJE TIJD VOOR JONGEREN
Clubwerking jongeren Oranje West- Vlaanderen
Clubwerking jongeren Oranje Oost-Vlaanderen
Oranje: computer
Oranje: koffie met
Oranje: cursus koken
Oranje: cafee Allo Allo
VRIJE-TIJDSBEMIDDELING
Oranje: vrijetijdstrajectbemiddeling
VOOR- NASCHOOLSE KINDEROPVANG
Kakelbont
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Wat met mijn vrije tijd? sport
Parantee VZW

Parantee vzw
Adres: Zuiderlaan 13
9000 Gent
Tel: 09/243 11 70
Email: info@parantee.be
Webpagina: www.parantee.be

Wat?
Parantee vzw is de Vlaamse sportfederatie die een duurzaam, innovatief en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van personen
met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking organiseert. Ze realiseert dit door een uitgebreid netwerk van exclusieve Gsportclubs en een intensieve samenwerking met reguliere sportfederaties en hun aangesloten clubs. De verworven expertise
wordt aangewend om zowel recreatieve, competitieve als topsporters met een handicap te begeleiden en te ondersteunen in
het verwezenlijken van hun eigen sportieve en sociale ambities.

Voor wie?
Iedereen met een handicap die op zoek is naar een sportclub onder de vorm van een exclusief of inclusief G-sportaanbod voor
personen met een beperking.

Waar?
Het clubaanbod is verspreid over heel Vlaanderen. Elke club ondersteund door Parantee of een reguliere sportfederatie
waarmee Parantee samenwerkt wordt met een clubfiche vermeld op de Parantee website www.parantee.be.
Na door te klikken via de rubriek ‘clubs’ naar ‘zoek een club’, kan je een sportaanbod zoeken op basis van een sporttak, locatie,
provincie en/of doelgroep.

Wanneer?
Elke sportclub bepaald een trainingsmoment voor personen met een handicap.
Deze informatie is terug te vinden op de clubfiche van de sportclub.

Kostprijs?
De kostprijs voor het sportaanbod wordt bepaald door de club.

BuBAO Het Noordveld

BuSO Ravelijn

vzw Sint-Lodewijk

Brugge

4

Wat met mijn vrije tijd? sport
Recreas (G-voetbal, G-badminton)

Recreas vzw (Sportfederatie voor
personen met een beperking)
Tel: 056/230385
Email: w-vl@recreas.be
Webpagina: http://www.recreas.be

Wat?
Recreatief Aangepast Sporten vzw of kortweg Recreas vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, is dé grootste door
BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking.
Kom vrijblijvend eens proberen op één van onze activiteiten of in een van onze sportclubs ! Bij blijvende deelname aan
activiteiten dienen de deelnemers lid te zijn van Recreas vzw: 12 euro per jaar.
In de regio van Brugge kan je terecht in onderstaande sportclubs:
Recreas G-voetbal Club Brugge
Waar:
Wanneer:
Contact:

Voetbalvelden Jan Breydelstadion
Olympialaan 74 – 8200 Brugge
Woensdag van 16u30 – 18u00
Dirk Van Quakebeke (051/555111 – dirkvanquakebeke@gmail.com)

Recreas G-voetbal Daring Brugge
Waar:
Wanneer:
Contact:

Voetbalveld Daring Brugge
Tempelhof Sint-Pieters – 8000 Brugge
Woensdag van 15u00 – 16u30
Dirk Demarest (0494/322407 – dirk.demarest@telenet.be)

Recreas G-voetbal Torhout
Waar:

Sportcentrum Torhout
Industrielaan 2 – 8820 Torhout
Wanneer:
Op donderdagavond van 19u00 tot 20u30
Contact: Recreas vzw (056/230385 – w-vl@recreas.be
Recreas G-voetbal KSV Diksmuide (kids)
Waar:
Wanneer:
Contact:

Voetbalveld KSV Diksmuide
Pluimstraat 16 – 8600 Dikmsuide
Woensdag van 17u00 – 18u00
Kristof Rondelez (0479/448674 – kristof.rondelez@gmail.com)
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Badmintonclub Brugge
Waar:

Sporthal koude keuken
Zandstraat 284 – 8200 St. Andries Brugge
Wanneer:
2e en 4e maandag van de maand, van 18u tot 19u
Contact: Recreas vzw (056/230385– w-vl@recreas.be)

Badmintonclub Torhout
Waar:
Wanneer:
Contact:

Sporthal Torhout
Industrielaan 2 – 8820 Torhout
1e en 3e maandag van de maand, van 18u tot 19u
Recreas vzw (056/230385 – w-vl@recreas.be)

G-voetbalkamp in Blankenberge
Van 3 tot 7 april worden alle G-voetballers verwacht in Blankenberge. Recreas organiseert er opnieuw een G-voetbalstage en dit
al voor de vierde keer. Alles gaat door op en rond het Bloso domein te Blankenberge. De voetbalstage wordt ingericht voor kids
en jongeren van 6 tot 21 jaar die in het BLO of BUSO onderwijs school lopen.
Er wordt 2u getraind in de voor- en namiddag, onder deskundige leiding van gediplomeerde trainers en ervaren begeleiders.
Tijdens de trainingen wordt er gewerkt aan de technische en tactische vaardigenheden van het voetbal. ’s Avonds voorzien we
nog enkele ontspannende activiteiten of de deelnemers kunnen zich amuseren in de ontspanningsruimte.
In de deelnameprijs zijn het verblijf, de maaltijden, de activiteiten en de begeleiding inbegrepen. Het aantal inschrijvingen is
beperkt, dus wacht niet te lang om in te schrijven.
Doelgroep:
Waar:
Wanneer:
Prijs:

kids en jongeren van 6 tot 21 jaar die in het blo of buso school lopen
Bloso centrum Blankenberge
zondag 3 tem donderdag 7 april 2016
€ 150 (met attest 66% invaliditeit)
€ 200 (zonder attest)
Lidmaatschap Recreas verplicht!
Contact: 056/23 03 85 of w-vl@recreas.be
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Wat met mijn vrije tijd? sport
G-atletiek

G-team Achilles HAC
Contactpersoon: Marie-Christine Caron
Gsm: 0474 63 66 84
Email: mc.caron@gmail.com

Wat?
G-team Achilles HAC is een atletiekclub die een G werking heeft voor personen met een verstandelijke beperking.

Voor wie?
Kinderen met een mentale beperking die graag willen lopen en ontplooien.
Leeftijd: van 8 jaar tot ... jaar.

Waar
Op het strand en in de Sleuyter Arena, Northlaan 13, 8400 Oostende.

Wanneer
Trainingsdagen: dinsdag van 18u15 tot 19u45
zaterdag van 10u tot12u

Kostprijs
Kostprijs voor 2 trainingen per week en wedstijd begeleiding: 90 euro onder de 12 jaar
140 euro voor de + 12 jaar
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Wat met mijn vrije tijd? sport
G-zwemmen

Zwemclub VZW Aquanimo: S&R Olympiabad
Brugge
Contactpersoon: Sophie Bollue
Stuurhut 6
8301 Knokke-Heist
Gsm: 0470/99.03.41 (bereikbaar vanaf 19u enkel op
donderdagavond)
Email: aquanimo@sr-olympia.be

Wat?

sophie@aquanimo.be

Zwemmen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Recreatieve zwemtraining, aangepast aan de capaciteiten en noden van de deelnemers.

Voor wie?
Alle leeftijdscategorieën.

Waar
S&R Olympiabad in Sint Andries.

Wanneer
Zaterdag van 8 tot 9 uur.

Kostprijs
69 euro per 10 beurten (1 jaar geldig)
Proefles mogelijk aan 5 euro zonder vooraf in te schrijven.
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Wat met mijn vrije tijd? sport
Hippo therapie

Hippotherapie: De Pierlapont
Kijkboerderij de Pierlapont
contactpersoon: Els Verhegge
Zeedijkweg 23
8210 Loppem
tel: 050/ 84 17 83 of GSM 0478/ 76 59 65
marianne.gilles@telenet.be
0476/926596
0476926596
Mail: els@pierlapont.be
website: www.pierlapont.be

Wat?

Via hippotherapie, therapie met paarden, wil kijkboerderij Pierlapont kinderen met ADHD, autisme, een motorische, mentale of
visuele beperking de kans geven om even uit hun dagelijkse therapielokaal te ontsnappen.
Een gediplomeerde hippotherapeute helpt hen met volle teugen te genieten van de natuurlijke en ongecompliceerde
kijkboerderij de Pierlapont-omgeving. De ritmische paardencadans ontspant de cliënten, hun hoge aaibaarheidsfactor stimuleert
sociaal contact. Bovendien versterken deze deugddoende paardensessies de spieren, kweken ze zelfvertrouwen en verbeteren
ze de condentratie.

Voor wie?
Leeftijd: iedereen

Waar en wanneer?
De hippotherapie gaat door in de kijkboerderij Pierlapont na afspraak.

Kostprijs?
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Wat met mijn vrije tijd? sport
G-hockey

KHCB
Koninklijke Hockeyclub Brugge
Koning Leopold III laan 115a
8200 Brugge
Contactpersoon: Emmanuelle Bernolet
Email: info@hockeybrugge.be

Wat?
G-hockey is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met
een handicap krijgen bij sportclubs de kans om op hun eigen niveau te hockeyen.
De ‘G’ staat voor geïntegreerd, goesting, gelijkwaardig, gescoord, gewonnen, gemist, grensverleggend en bovenal genieten!

Voor wie?
Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen met een licht mentale, fysieke, functionele (bv. visuele & auditieve), motorische (zonder
rolstoel) of een verstandelijke beperking (zoals autisme, DCD en syndroom van Down) kunnen deelnemen.
Het is een alternatief voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan reguliere hockey.

Waar en wanneer?
De trainingen gaan door op maandagavond van 19h tot 20h om de 2 weken op de hockeyvelden van het sportcomplex De
Watertoren, Koning Leopold III laan 115a, 8200 Brugge.
Er is géén training tijdens de schoolvakanties en als het veld onbespeelbaar is ten gevolge van slechte weersomstandigheden
(vriesweer of overvloedige regen).
De club stelt het nodige materiaal ter beschikking (hockeystick, hockeybal, beenbeschermers en mondstuk).
De deelnemer hoeft enkel sportieve kledij en sportschoenen (geen voetbalschoenen!) aan te hebben.

Kostprijs?
Het lidgeld per speler per seizoen bedraagt 25 euro.
In het lidgeld is de verzekering (lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid) inbegrepen, alsook het nodige materiaal
(stick, mondstuk, beenbeschermers).
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Wat met mijn vrije tijd? Sportclub
G-basket

Sint Jan Zedelgem Lions vzw
Contactpersoon: Ricardo Naeyaert
Adres: Rembertstraat 4 bus 0001
8210 Veldegem
Gsm: 0472/757748
Email: ricardo.naeyaert@telenet.be
Website: www.sjzlions.be

Wat?
Rolstoelbasket

Voor wie?
Vanaf 5 jaar

Waar en wanneer?
Iedere dinsdag van 19u00 tot 20u00, POV De Kazerne, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

Kostprijs?
90 euro per seizoen
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Wat met mijn vrije tijd? sport
Bowling

Oranje Meetjesland: dienst Vrije Tijd
Adres: Zuidmoerstraat 129
9900 Eeklo
Tel: 09/327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be of cafe@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat en waar?
Toffe club voor iedereen die graag een spelletje bowling speelt. Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo

Voor wie?
Vanaf 16 jaar.

Wanneer?
Elke laatste zaterdag van de maand, tenzij anders vermeld. Van 19 uur tot 22 uur.

Kostprijs?
Inschrijven is niet nodig, je komt wanneer je wil. Een spelletje bowling kost 6 euro. Twee spelletjes 10 euro. Breng wat extra
centjes mee voor een drankje. Je kan ook een lidkaart aanvragen, daarmee krijg je een gratis drankje op je verjaardag!

Data








26 maart 2016
30 april 2016
28 mei 2016
25 juni 2016
30 juli 2016
27 augustus 2016
Data najaar: zie website

Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Wat met mijn vrije tijd? sport
Mini-voetbal Alloo Alloo West-Vlaanderen

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050 47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of cafe@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Heb je zin om met een groep sportieve voetballers een gezellig wedstrijdje te spelen tegen elkaar. Dan is onze voetbalploeg iets
voor jou! Elke training worden er twee of vier ploegen gemaakt en trappen we er op los! Onze trainers zijn ervaren
sportievelingen die je graag helpen om te scoren. Je hoeft helemaal geen sterspeler te zijn om bij onze ploeg te kunnen
meespelen. Iedereen is welkom! Vergeet je sportschoenen, kleren, flesje water en douchegerief niet.

Voor wie?
Voor mensen met en zonder beperking vanaf 16 jaar.

Waar?
Sporthal ‘De Koude Keuken’, Zandstraat 284, 8200 Brugge.

Wanneer?
Om de 14 dagen de zaterdag van 15u-16u.

Kostprijs?
3 euro /keer

Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Wat met mijn vrije tijd? sport
Minivoetbal ’t Verzet Oost-Vlaanderen

Oranje Meetjesland: dienst Vrije Tijd
Adres: Zuidmoerstraat 129
9900 Eeklo
Tel: 09/327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be of cafe@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?

Minivoetbalploeg ’t Verzet is een leuke plaats om samen te sporten. De training bestaat uit opwarmertjes, verschillende
oefeningen en een match. Na de training drinken we samen nog iets in de cafetaria van de sporthal.

Voor wie?
Vanaf 16 jaar.

Waar?
Sporthal MEOS, Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem

Wanneer?
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand, tenzij anders vermeld.
Van 16 uur tot 18 uur 30.

Kostprijs?
Inschrijven is niet nodig, je komt wanneer je wil.
3 euro per training. Neem wat extra geld mee voor een drankje.

Data








12 maart
26 maart
9 april
16 april
14 mei
28 mei
Verdere data: zie website
Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Wat met mijn vrije tijd? sport
Sportproject IDAS

Oranje: dienst Vrije Tijd
Peterseliestraat 100
Zuidmoerstraat 129
8000 Brugge
9900 Eeklo
tel: 050/47 25 90
tel: 09 / 327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
“Iedereen Doet Aan Sport”, de leuze van IDAS, het sportproject in Eeklo. We laten alle sportievelingen proeven van diverse
sporten. Het aanbod gaat van voetbal of frisbee tot minigolf of volleybal, maar ook van hockey of netbal tot atletiek of
pingpong. Niets is ons teveel! Recreatief en gezellig samen sporten staat centraal bij IDAS. Een enthousiaste groep vrijwilligers
staan klaar voor jullie en zorgen ervoor dat je in de pauze je dorst kunt lessen.
Breng gerust je vrienden, vriendinnen en andere sportievelingen mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk!

Voor wie?
Voor jongeren en volwassenen met en zonder beperking vanaf 16 jaar.

Waar?
Stedelijke sporthal Eeklo
Burg. Lieven Pussemierstraat 157
9900 Eeklo

Wanneer?
Op woensdagavond van 19u30 tot 21u30. We sporten anderhalf uur. Daarna drinken we samen nog een drankje in de cafetaria.

Kostprijs?
€ 4 per activiteit (zonder drankje)
€ 5 per activiteit (met drankje)
Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !
www.vrijetijd-oranje.be/Dienst_vrije_tijd_vzw_Oranje/Sportclub_IDAS.html
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Wat met mijn vrije tijd? jeugdbeweging
Scouts Akabe Twiest

Scouts Akabe Twiest
Contactpersoon: Frauke Delbare
Tel: 0479/31.67.82
Email: akabe@kareldegoede.be of fraukedelbare@hotmail.be
Webpagina: www.facebook.be/akabetwiest

Wat?
Akabe is zonder meer de coolste, gekste en enthousiastste scouts in Brugge en omstreken. AKABE staat voor Anders kan Best, en
deze slogan past ook volledig bij ons. Bij Akabe bewijzen we dat iedereen een plek kan vinden in Scouting. Zonder vooroordelen,
zonder te kijken naar zwaktes of verschillen.
Akabe focust op dat wat in iedereen zit: Iedereen wil plezier beleven, ieder kind wil vrienden maken, ravotten en spelen. Ieder
kind wil erbij horen en ieder kind wil feesten. We doen ook echt scouteske dingen zoals sjorren, in tenten slapen, …

Voor wie?
Alle kinderen en jongeren tussen de 6 en de 35 jaar met een verstandelijke beperking of ASS zijn meer dan welkom bij ons in
Akabe!
Eigenlijk is iedereen met een beperking welkom bij ons in Akabe, in de mate van het mogelijke. Dit kan besproken worden met
de leiding.

Wanneer?
Elke 14 dagen op zaterdagnamiddag staat de leiding van 14u tot 17u klaar met een nieuwe knotsgekke activiteit. Ook gaan we
één keer per jaar op weekend en één keer op zomerkamp.

Waar?
Je kan ons vinden in onze lokalen in de Prinses M. Christinalaan 11, 8310 Assebroek. Af en toe zijn er ook activiteiten op
verplaatsing. Meer info over waar en wanneer er activiteiten zijn kan je terugvinden in ons Akaboeksje. Dit is ons
programmaboekje.

Kostprijs?
Inschrijvingsgeld voor een volledig scoutsjaar: €48 (voor werking en verzekering) .
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Wat met mijn vrije tijd? jeugdbeweging
Jeugdateliers Oranje

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050/47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of volt@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Jeugdbeweging.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren met en zonder beperking vanaf 6 jaar.

Waar?
Op vier verschillende locaties, neem contact op met de werking waarin je interesse hebt:
Jeugdatelier Brugge
Waar: Oude Kerkstraat23, St-Michiels
Contactpersoon: Nele Laporte
Telefoon: 0486/62.92.34
Mail: jeugdatelierbrugge@gmail.com
oranjebrugge.brugseverenigingen.be

Jeugdatelier Knokke-Heist
Waar: Breed Veertien 25, Knokke-Heist.
Contactpersoon: Fibe Waes
Telefoon: 050/47.25.90
Mail: oranje.knokkeheist@hotmail.com
www.oranjeknokke-heist.be

Jeugdatelier Beernem
Waar: Beukendreef, Beernem.
Contactpersoon: Jannes De Keyser
Telefoon: 0498/40.18.97.
Mail: contact@oranje-beernem.be
www.oranje-beernem.be

Jeugdatelier Oostkamp
Waar: Maciebergstraat 31, Oostkamp.
Contactpersoon: Thijs Blomme
Telefoon:0477/21.16.65
Mail: jeugdatelieroostkamp@hotmail.com
www.jeugdatelieroostkamp.be

Wanneer?
Tijdens het schooljaar, op zaterdagnamiddag.
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Wat met mijn vrije tijd? muziek
Zwierezwaai

Zwierezwaai
Contactpersoon: Joke Cattoor
Polderhoeklaan 23a
8310 St.-Kruis Brugge
Email: dirk.joke@skynet.be

Wat?
Naschoolse muziekactiviteiten voor leerlingen van “Het Noordveld”.
- Kleine groepjes (5-6 kinderen) met 3 lesgevers.
- Samen muziek maken op verschillende instrumenten.
- Dansen en bewegen op muziek.
- Elke activiteit is opgebouwd volgens een vaste structuur.
- Zelf artiest durven zijn.

Voor wie?
Speciaal voor de kinderen van Het Noordveld, die in het gewone circuit geen mogelijkheden vinden.

Waar en wanneer?
Het Noordveld
Noordveldstraat 31
8200 Sint-Andries Brugge
Op zaterdagvoormiddag : 9u30 – 10u15
10u30-11u15
11u30-12u15

Kostprijs?
50 euro voor 10 sessies
Betalen met jeugd Axi-bon is mogelijk vanaf september 2016.
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Wat met mijn vrije tijd? muziek
Muziek: Oranje Djembé

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050/47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of volt@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Een professionele djembéleraar leert jullie de beginselen van het djembé spelen. Je leert de kneepjes van het vak en je wordt
ondergedompeld in de Afrikaanse cultuur.

Voor wie?
Voor jongeren en volwassenen met en zonder beperking vanaf 16 jaar

Waar?
Ons Huis Sint-Anna,
Sint-Annarei 6
8000 Brugge

Wanneer?
19-26/4 2016
3-10-17-24-31 mei 2016
7-14-21 juni 2016
10 lessen

Kostprijs?
€ 60 voor de volledige reeks. Inclusief huur djembé

Up to date info via www.vrijetijd-oranje.be
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Wat met mijn vrije tijd? muziek
Dans

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050/47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of volt@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Dansles op maat van iedereen.
Meestal spreken we met woorden en in zinnen. In deze dansreeks heb je die taal niet nodig. We 'spreken' met beweging en
dans.
We oefenen de taal die ons lichaam kan spreken. Je ontdekt hoe je je in bewegingen en dans kan uitdrukken. Hoe muziek je kan
meenemen in een 'flow' en je dichter bij jezelf kan brengen.
En vooral hoe leuk dit is!!

Voor wie?
Voor jongeren en volwassenen met en zonder beperking vanaf 16 jaar

Waar?
Peterseliestraat 100, Brugge

Wanneer?
7-14-21 maart; 11-18-25 april 2016

Kostprijs?
€ 39 voor de volledige reeks.

Up to date info via www.vrijetijd-oranje.be
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Wat met mijn vrije tijd? speel-o-theek
Speel-o-theek De Piepbal

Speel-o-theek De Piepbal
Adres: Verversdijk 17
8000 Brugge
Tel: 050/33.05.48
Webpagina:www.de-kade.org/piepbal
Email: speelotheek.depiepbal@de-kade.be

Wat?
Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling. Spelenderwijs ervaart men zichzelf en de omgeving. Dit geldt ook voor kinderen
en volwassenen met een handicap. Ten gevolge van een bepaalde handicap komen deze mensen dikwijls pas later of soms
helemaal niet tot spelen.
De speel-o-theek stelt zich tot doel in te gaan op deze problematiek door het uitlenen van aangepast peelgoed, het aanbieden
van snoezelruimte en een aangepaste speel- en computerruimte. De speelgoedhandel geeft niet altijd een passend antwoord:
het materiaal is vaak te klein, te verwarrend, te duur of te moeilijk. Passend speelgoed nodigt echter uit tot actie en stimuleert
door het plezier dat men eraan beleeft.
De ouders of andere begeleiders vinden hier hulp in het met zorg uitkiezen van een geschikt stuk speelgoed.
In de speelotheek is er een speelruimte, snoezelruimte en openbare computerruimte.
SPEELRUIMTE
In de speel-o-theek is er voldoende ruimte om te spelen. Er is ook de mogelijkheid om spelmateriaal uit te proberen. Afhankelijk
van niveau, fysiek vermogen en leeftijd kan men al of niet met de begeleider een keuze maken.
SNOEZELRUIMTE
Er worden 2 unieke snoezelruimtes aangeboden. In een veilige, sfeervolle omgeving worden kinderen en volwassenen
gestimuleerd en positief geprikkeld. Dit door o.a. een samenspel van aangepaste muziek, lichteffecten, beweging en trilling.
OPENBARE COMPUTERRUIMTE
8 computers en 2 tablets staan ter beschikking van de leden. Door middel van aangepaste druktoetsen en software kan ook hier
veel plezier beleefd worden.
De speel-o-theek geeft ook informatie en tips over nieuw, ander of aangepast speelgoed.
Vooral de functie en de mogelijkheden van het spelmateriaal worden belicht. Naast deze directe informatie kan ook verwezen
worden naar bestaande literatuur, catalogi of firma's.

Voor wie?

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Wanneer?
Maandag tot donderdag 9 u. – 11u30 14 u. – 19 u.
Vrijdag 9 u. – 11u30
Iedere 2 de en 4 de zaterdag van de maand 9 u. – 12 u.
Tijdens de schoolvakanties enkel na telefonische afspraak

Waar? Verversdijk 17, 8000 Brugge
Kostprijs? Lidkaart: 5 euro ; Speel- en snoezelkaart:

ouders: 12,5 euro (incl. lidkaart); groepen: 25 euro (incl. lidkaart)

Er kunnen max. 3 stukken speelgoed ontleend worden voor een periode van 3 weken.
Prijs per stuk speelgoed : 0,5 euro
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Wat met mijn vrije tijd? jongeren
Clubwerking jongeren Oranje West-Vlaanderen

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050 47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of volt@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
De Clubwerking wil aan (jong)volwassenen met en zonder beperking een plaats bieden om elkaar te ontmoeten. Er wordt steeds
een activiteit georganiseerd. De activiteiten zijn gevarieerd en zo veel mogelijk aangepast aan iedereen. Na de activiteit is er
ruimte om wat de feesten.

Voor wie
Ben je 16 of ouder?
Dan ben je van harte welkom!

Wanneer
Twee zaterdagen in de maand, meestal de eerste en de derde zaterdag van de maand.

Uur
Van 19 uur tot 22 uur, tenzij anders vermeld.

Waar
De Kave, Peterseliestraat 100, Brugge.
Activiteiten vinden meestal plaats in de Kave tenzij anders is aangegeven.

Kostprijs?
Afhankelijk van de activiteit maar meestal is het basis bedrag 5 euro.

Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Wat met mijn vrije tijd? jongeren
Clubwerking jongeren Oranje Oost-Vlaanderen

Oranje Meetjesland: dienst Vrije Tijd
Adres: Zuidmoerstraat 129
9900 Eeklo
Tel: 09/327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be of cafe@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?

Een plaats waar we activiteiten en uitstappen organiseren en je mensen kan ontmoeten.

Voor wie?
Waar?

Vanaf 16 jaar.

Wordt telkens vermeld bij de info van de uitstap

Wanneer?
Kostprijs?

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand, tenzij anders vermeld.

Inschrijven is noodzakelijk. Minstens 1 week op voorhand met de inschrijfstrook achteraan Tidé of via mail. In de

prijs zit steeds een drankje inbegrepen.

Data
5 maart: bakkerijbezoek , Van 14 uur tot 17 uur, Prijs: 5 euro, Afspraak aan de markt van Maldegem
19 maart: zwemmen, Van 14 uur tot 17 uur, Prijs: 7 euro, Afspraak aan het Sint-Anna zwembad in Maldegem
2 april Djembé workshop: Van 14 uur tot 17 uur, Prijs: 7 euro
23 april: Toneel ‘Zoutloos’: Van 13 uur tot 15 uur, Prijs: 15 euro, Afsrpaak aan WZC Avondzegen, Moeie 37, eeklo
7 mei: bezoek aan paardenmelkerij: Van 14 uur tot 17 uur, Prijs: 10 euro, Afspraak aan Vakebuurtstraat 243, Maldegem
21 mei: Clubrock: Van 19 uur tot 22 uur, Prijs: 8 euro (je kan ook via de clubwerking van Torhout of Brugge inschrijven, daar is
het 9 euro en is vervoer in de prijs inbegrepen ), Redekiel, Maldegem, Breng een extra centje mee
Verdere data: zie website
Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Wat met mijn vrije tijd? jongeren
Cursus computer (vanaf 18 jaar)

Oranje: dienst Vrije Tijd
Peterseliestraat 100
Zuidmoerstraat 129
8000 Brugge
9900 Eeklo
Tel: 050/47 25 90
tel: 09 / 327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Heb je interesse in computers en leer je graag iets bij? In deze cursus leer je werken met programma’s als powerpoint of
fotoshop. We piepen ook eens op facebook en de privacyinstellingen. Soms nemen we er zelfs eens een I-pad bij. De leerkracht
luistert graag naar jullie interesses en bekijkt samen met de groep wat jullie graag willen bijleren. Deze cursus is zowel voor
mensen met als zonder computerervaringen.

Voor wie?
Voor volwassenen met en zonder beperking

Waar?
CVO KISP, Zuidmoerstraat 125, Eeklo.

Wanneer?
Elke woensdag van 13.30 uur tot 16u15 uur.
De lessen starten op 3 februari 2016 en lopen t.e.m. 15 juni 2016.
Er is geen les in de schoolvakanties of feestdagen.

Kostprijs?
De cursus kost ongeveer 100 euro of met een erkend attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is dit
slechts 28 euro.
OPGELET! De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld betaald is.
Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !
www.vrijetijd-oranje.be/Dienst_vrije_tijd_vzw_Oranje/Cursus_koken_Eeklo.html
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Wat met mijn vrije tijd? jongeren
Koffie met… (vanaf 18 jaar)

Oranje: dienst Vrije Tijd
Peterseliestraat 100
Zuidmoerstraat 129
8000 Brugge
9900 Eeklo
Tel: 050/47 25 90
tel: 09 / 327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Een plaats waar we activiteiten organiseren en je mensen kan ontmoeten.
Samen met een koffietje babbelen we wat, doen we een activiteit en leren we elkaar kennen.

Voor wie?
Voor volwassenen met en zonder beperking

Waar?
De Zuidkaai (lokaal De Schoener)
Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo

Wanneer?
Op vrijdagmiddag van 14u tot 17u

Kostprijs?
€ 4 per activiteit.

Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !
www.vrijetijd-oranje.be/Dienst_vrije_tijd_vzw_Oranje/Koffie_met.html
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Wat met mijn vrije tijd? jongeren
Cursus koken (vanaf 18 jaar)

Oranje: dienst Vrije Tijd
Peterseliestraat 100
Zuidmoerstraat 129
8000 Brugge
9900 Eeklo
Tel: 050/47 25 90
tel: 09 / 327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be
Webpagina: http://www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Een cursus koken, speciaal voor mensen met een beperking.
Je leert de basisbeginselen, maar af en toe proberen we al eens iets uit. Elke les maken we een 3-gangenmenu. Er is hulp en
ondersteuning op maat. Voorkennis mag, maar is niet verreist.

Voor wie?
Voor volwassenen met en zonder beperking

Waar?
CVO KISP, Zuidmoerstraat 125, Eeklo.

Wanneer?
Op vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur.
De lessen starten in september 2016 en lopen tot het einde van het schooljaar.
Er is geen les in de schoolvakanties of op feestdagen.

Kostprijs?
Iedereen met een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan een mooie korting krijgen.
Inschrijvingsgeld = € 125, met korting = € 27. Daarnaast wordt ook nog een vast bedrag gevraagd voor ingrediënten. De richtprijs
hiervoor is € 140.
OPGELET! De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld betaald is.
Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !
www.vrijetijd-oranje.be/Dienst_vrije_tijd_vzw_Oranje/Cursus_koken_Eeklo.html
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Wat met mijn vrije tijd? jongeren
Café Alloo Alloo

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050 47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of cafe@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Ontmoetingsruimte voor mensen met en zonder beperking.

Voor wie?
Voor jongeren en volwassenen met en zonder beperking vanaf 16 jaar.

Waar?
De Kave (Peterseliestraat 100, 8000 Brugge)

Wanneer?
Elke woensdag (18u – 22u)
Elke vrijdag (19 – 24u)
Tweede en vierde zondag van de maand (14u – 18u)

Kostprijs?
nvt

Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Wat met mijn vrije tijd? Vrijetijdsbemiddeling
Vrijetijdstrajectbegeleiding

Oranje: dienst Vrije Tijd
Peterseliestraat 100
Zuidmoerstraat 129
8000 Brugge
9900 Eeklo
Tel: 050/47 25 90
Tel: 09/327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Een individuele zoektocht op maat naar de meest geschikte vrijetijdsinvulling voor iemand met een beperking.

Aan de hand van een traject bestaande uit 4 fases proberen we de cliënt toe te leiden tot de gewenste vrijetijdsinvulling:

1. Vraagverduidelijking: We luisteren naar je dromen, wensen en vrijetijdsinteresses. We vertrekken vanuit je
sterke kanten en capaciteiten, rekening houdend met de mogelijkheden (budget, mobiliteit, …).
2. Planningsfase: Samen op weg! We maken een haalbaar stappenplan. We spreken af wie welke stappen zet.
Samen dragen we de verantwoordelijkheid.
3. Bemiddelingsfase: Een organisatie gevonden? We stemmen de verwachtingen van de verschillende partijen op
elkaar af.
4. Opvolgingsfase: Voor een goede en duurzame samenwerking kunnen we enkele keren meegaan naar de
vrijetijdsvereniging.

Voor wie?
Voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking uit Oost- en West-Vlaanderen.
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Vrije tijd: voor- en naschoolse kinderopvang
Kakelbont: Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang

Vzw Paideia – IBO Kakelbont
Adres: Koude-keukenstraat 8b,
8200 Sint-Andries
Tel: 050 388 884
Email: secretariaat@ibokakelbont.net
Website: www.ibokakelbont.net

Wat?
Kakelbont staat in voor buitenschoolse kinderopvang.
De opvang vindt een onderdak in een huiselijk en kindvriendelijk ingerichte locatie.
Uw kinderen kunnen hun vrije tijd op een leuke manier doorbrengen, met elkaar spelen in de speelhoeken en met het
speelgoed dat ze zelf kiezen.
Op woensdagnamiddag en vakantiedagen kunnen ze deelnemen aan een gevarieerd aanbod van activiteiten.
De begeleiding van uw kinderen ligt in handen van medewerk(st)ers buitenschoolse opvang,
die een door Kind en Gezin erkende opleiding gevolgd hebben. Zij krijgen ook blijvend navorming en ondersteuning. Samen met
de coördinator waarborgen ze u een kwaliteitsvolle opvang.

Voor wie?
Voor alle kinderen van 2,5 tot einde basisschool, ook kinderen met specifieke zorg (uit BO scholen) zijn bij ons welkom!

Wanneer ?


Voor- en naschools:
van 07u00 tot begin schooltijd
na schooltijd tot 19u00



Woensdagnamiddag:
van 11u50 tot 19u00



Vakanties (ENKEL in de locatie te St-Andries, Koude-Keukenstr. 8b (AKK) en te St-Michiels, Oude Kerkstr. 23a
(MOK)): van 07u00 tot 19u00 + in de zomervakantie ook een extra opvanglocatie in de Gerard Davidstraat 6 te
Christus Koning



Schoolvrije dagen (van de Sint-Lodewijksgroep):
Van 07u00 tot 19u00 in de locaties te Sint-Andries en Sint-Michiels en (onder voorbehoud) ook in de locatie
Noordveld

BuBAO Het Noordveld

BuSO Ravelijn

vzw Sint-Lodewijk

Brugge

29

Waar?
IBO Kakelbont (AKK)
Koude-keukenstraat 8b,
8200 Sint-Andries
tel: 050 388 884
( + secretariaat aanwezig)

IBO Kakelbont (MOK)
IBO Kakelbont (PET)
Oude Kerkstraat 23a,
Gerard Davidstraat 6,
8200 Sint-Michiels
8000 Christus Koning
tel: 050 388 906
gsm: 0471 367 836
(ENKEL zomervakantie)

IBO Kakelbont (AKL)
Zandstraat 69,
8200 Sint-Andries
(ENKEL schooldagen)

IBO Kakelbont (AZS)
Noordveldstraat 31,
8200 Sint-Andries
(ENKEL schooldagen)

IBO Kakelbont (ANS)Knotwilgenlaan 24,
8200 Sint-Andries
(ENKEL schooldagen +

snipperdagen onder voorbehoud

Kostprijs?



voorschools: €0,77 per begonnen half uur (met een maximum van 1 uur)
naschools:
€0,77 per begonnen half uur
€1,10 voor een gevarieerd vieruurtje



woensdagnamiddag: voordeligste tarief naargelang duurtijd opvang
(ofwel tarief half uur/ ofwel tarief schoolvrije dagen)



vakantie- en schoolvrije dagen (van de scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege):
€12,65 voor een hele dag (meer dan 6 uur)
€6,90 voor een halve dag (van 3 uur tot 6 uur)
(een halve dag is een voormiddag tot maximum 13.30u of een namiddag vanaf 13.00u)
€4,30 voor een derde dag ( minder dan 3 uur)
(enkel indien er geen middagmaal genuttigd word, anders wordt er een halve dag
aangerekend)

Er wordt 25% vermindering verleend ENKEL op de totale ouderbijdrage voor de opvangtijd (= exclusief vieruurtje/warme
maaltijd/daguitstappen/zwemmen,…), bij de opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag, binnen
hetzelfde gezinsdossier. De maandelijkse afrekening gebeurt d.m.v. facturen, bij voorkeur te betalen via domiciliëring.
Fiscaal attest wordt uitgereikt.
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Vrije tijd: opvang woensdagnamiddag
Ravelijn

Vzw Groepintro
Nieuwstraat 7
8000 Brugge
TEL: 050 35 09 90
Mail: wendy.teerlinck@groepintro.be
Site: www.groepintro.be

Wat?
Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren die maatschappelijk eerder kwetsbaar zijn, kunnen bij ons
terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en
die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn. Groep INTRO biedt een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking,
taalstimulering, mediawijsheid enz.

Vormingsaanbod?
De programma’s zijn speels en actief, maar ook soms plezant of confronterend. Er is ruimte om nieuwe ervaringen op te doen en
er zijn discussiemomenten. We werken aan het vergroten van hun zelfstandigheid, het verbreden van hun leefwereld en de
versterking van hun competenties. We zorgen voor de uitbreiding van sociale contacten en laten hen kennismaken met jeugden sportorganisaties. We mikken op taalstimulering of op het vergroten van hun weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Enkele
voorbeelden van vormingsactiviteiten zijn: een sport-en spel namiddag, bowlen, een knutselnamiddag, een kookvorming,
zwemmen, bezoek kinderboerderij: bakken van een broodje, mini-golf, go-cars, quiz, film. Daarnaast worden de
vormingsactiviteiten vaak gekoppeld aan een thema of gebeurtenis: bv. herfst, Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar, carnaval, Pasen.

Voor wie?
Groep INTRO stelt zich als doel de mensen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving te ondersteunen in het verwerven
en versterken van hun competenties. Zo kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Waar en wanneer?
Onze vrijetijdsnamiddagen starten steeds binnen de school BuSO Ravelijn zelf en dit op woensdagnamiddag. Ofwel blijven we
ter plaatse ofwel gaan we (meestal d.m.v. gebruik openbaar vervoer) op verplaatsing. We starten na de schooluren, nl. om
12u.10 (we eten eerst samen in de refter van de school), ruimen alles proper op en starten rond 13u. met ons programma.
Tijdens de namiddag wordt steeds een pauze voorzien van 20min. waarbij de jongeren een zelf meegebracht koekje/drankje
kunnen nuttigen. Belangrijk: na de vrijetijdsactiviteit (nl. om 16u.30) wordt er geen busvervoer voorzien vanuit de school zelf.
Ouders/opvoeders dienen zelf hun jongere(n) op school af te halen. Jongeren die zelfstandig naar huis kunnen, vertrekken
eveneens om 16u.30 vanuit de school.

Kostprijs?
Per vormingsactiviteit vragen wij een bijdrage van €3,5 (materialen, verplaatsing, toegangsticket, …), dit wordt via de
schoolrekening geregeld.
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Vakantie

VAKANTIEOPVANG (externaat)
Oranje: speelpleinwerking
Oranje: Volt voor jongeren
Joepi vakantie
Kakelbont: vakantieopvang
Vliegend paard

zie
zie

KAMPEN
Kazou
Hannibal
Hartekamp
Oranje: themavakanties voor kinderen
Oranje: jongerenvakanties
Oranje: Gastamo (vanaf 18 jaar)
Rode kruis vlaanderen
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p 33
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p 35
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p 46
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p 37
p 38
p 39
p 40
p 41
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Vakantie: vakantieopvang (externaat)
Speelpleinwerking Oranje
Oranje: dienst Vrije Tijd
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050/47 25 90
Oranje Meetjesland
Zuidmoerstraat 129
9900 Eeklo
Tel: 09/327 05 75
Email: vrijetijd@oranje.be of speelplein@oranje.be
Webpagina: http://www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
De speelpleinwerkingen van Oranje zijn inclusieve werkingen. Sinds jaar en dag spelen kinderen met en zonder beperking er
samen. Voor kinderen met een grotere zorgbehoefte voorzien we extra ondersteuning. Indien nodig kan dit onder de vorm van
individuele begeleiding. Zo kan echt iedereen terecht op onze speelpleinwerkingen.

Voor wie?

Kleuters, kinderen en tieners, met en zonder beperking, vanafhet kalenderjaar waar het kind 4 jaar wordt tot 15

jaar, of tot hij/zij geen school meer loopt.

Inschrijven?
Inschrijven
is
enkel
noodzakelijk
voor
kinderen
met
een
individuele
ondersteuningsnood.
De plaatsen zijn beperkt dus schrijf zo snel mogelijk in. Isnchrijven voor de paasvakantie kan enkel nog via e-mail. Het
telefonisch inschrijfmoment voor de zomervakantie gaat door op woensdag 23 maart tussen 17 uu en 19 uur. Vanaf donderdag
24 maart kan enkel nog ingeschreven worden via de inschrijfstrook achteraan Tidé of via e-mail.

Waar?

West-Vlaanderen: Sint-Andries, Sint-Jozef; Oost- Vlaanderen: Maldegem, Assenede

Wanneer?
West- Vlaanderen: Paasvakantie, Zomervakantie, Herfst en kerstvakantie
Oost-Vlaanderen: enkel tijdens de zomervakantie.

Kostprijs?
West-Vlaanderen: 2 euro voor een halve dag, 4 euro voor een volle dag.
Oost – Vlaanderen: 3 euro voor een halve dag, 6 euro voor een volle dag
Vanaf het derde kind van éénzelfde gezin betaal je de helft van de prijs. In de prijs is de verzekering en koek en drank bij het 4uurtje inbegrepen. De betaling gebeurt via factuur.
Wekelijks is er op elk speelplein een uitstap gepland. De extra kosten worden op het speelplein zelf meegedeeld. Het speelplein
staat zelf in voor het vervoer van en naar de locatie van de uitstap. Voor kinderen die niet meegaan op uitstap of slechts een
halve dag komen, is er opvang op het plein voorzien.
Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.oranje.be/vrijetijdjong.htm
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Vakantie: vakantieopvang (externaat)
Oranje Jongerenwerking VOLT

Oranje: dienst Vrije Tijd
Adres: Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050/47 25 90
Email: vrijetijd@oranje.be of volt@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/vrijetijdjong.htm

Wat?
Ontmoetingsruimte voor jongeren. Uitstappen en activiteiten in een eigen clubhuis.

Voor wie?
Voor jongeren en volwassenen met en zonder beperking van 16 tem 36 jaar.

Waar?
We vertrekken aan de voorkant van het station Brugge of in ons clublokaal (Paul Gilsonstraat, St-Andries).

Wanneer?
Elke schoolvakantie, din. t.e.m. vrijdag.
Din.: 14u-17u30
Woe.: 14u-17u30
Dond.: daguitstap
Vrij.: 14u-17u30 (halve daguitstap)

Kostprijs?
Basisprijs: € 6. Een uitstap of speciale activiteit kost soms wat meer.

Concrete info is terug te vinden in TIDE, te raadplegen via onderstaande link !!!
www.vrijetijd-oranje.be/Dienst_vrije_tijd_vzw_Oranje/VOLT.html
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Vakantie: vakantieopvang (externaat)
Joepie

Joepie Vakantiekampen
Adres: Amaat Dumonstraat 9
8730 Oedelem
Gsm: 0473 833 098 – 0496 305 568
Email: joepievakantiekampen@gmail.com
Website: http://joepievakantiekampen.jimdo.com

Wat?
Zinvolle dagbesteding gedurende vakantieperioden, zonder overnachting. Het sociale netwerk van de kinderen uitbreiden.
Het vakantiekamp biedt aan:
CREAKAMP:
De kinderen maken kennis met verschillende knutselactiviteiten: schilderen, boetseren, stempelen…
Aan het einde van de dag nemen ze alle gemaakte kunstwerkjes mee naar huis.
SPORTKAMP:
Een variatie aan sporten: balspelen, kringspelen, dansen…
Kortom bewegen, samen spelen en genieten!

Voor wie?
Kleuters en lagere schoolkinderen met een verstandelijke beperking. Ook voor kinderen met een (rand)normale begaafdheid,
maar met een attest basisaanbod, type 3 of type 9.

Waar?
Ontmoetingscentrum De Kleine Beer. C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem

Kostprijs?
€ 20 per dag, eigen lunchpakket meebrengen. 10-uurtje en 4-uurtje is inbegrepen.
Mogelijkheid opvang van 07.30u tot 18.00u (mits toeslag).
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Vakantie: kampen
Kazou

KAZOU
Adres: Kazou West-Vlaanderen
Beneluxpark 22
8500 Kortrijk
Tel: 056 52 64 09
Email: kazou.wvl@cm.be
Webpagina: www.kazou.be

Wat?
Kazou West-Vlaanderen is de provenciale jeugddienst van de Christelijke mutualiteit.
Bij Kazou is iedereen welkom. Iedereen moet kunnen genieten van een speelse vakantietijd. Daarom organiseert Kazou ook
vakanties voor kinderen en jongeren die net iets meer aandacht nodig hebben. Iedereen mag mee, en samen doen we de gekste
dingen. Je mag er zeker van zijn dat deze vakanties even speels en speciaal zijn als de rest van het Kazou aanbod.
Inclusie: Kazou kiest voor inclusie en stelt het volledige vakantieaanbod open voor kinderen en jongeren die extra aandacht of
begeleiding nodig hebben. Een slechthorende avonturier kan gerust mee op avonturenvakantie en een steracteur in een rolstoel
is welkom op showbizzvakantie.
Zit je met een specifieke vraag? Bel ons even op en samen zoeken we welke vakantie jouw droomvakantie kan worden!
Jomba: Jomba staat voor Jongeren Met Bijzondere Aandacht. Kinderen en jongeren met een verstandelijke of fysieke beperking,
met autisme, ADHD of gedragsproblemen, ook zij kunnen genieten van een mega aanbod. Er zijn zelfs vakanties waar broers,
zussen of vrienden mee kunnen. Uiteraard worden op al deze vakanties de deelnemers extra begeleidt: extra structuur,
toegankelijke centra en aangepast vervoer, voldoende rustmomenten, individuele begeleiding ... Alle moni's zijn geëngageerd en
er is steeds gepaste medische ondersteuning aanwezig. Zo garanderen we een optimale begeleiding. Slaap gerust op beide oren:
jouw kind geniet van een vakantie op zijn of haar maat. Je komt alles over Jomba te weten op www.kazou.be en in onze aparte
JOMBA-brochure, die je kan aanvragen op het nummer 056 26 64 09 of via kazou.wvl@cm.be.Vakanties op maat: Kazou
organiseert ook vakanties op maat voor kinderen en jongeren die geen beperking hebben, maar toch iets meer aandacht nodig
hebben. Kinderen met overgewicht, kinderen die bedplassen en kinderen in moeilijke sociale situaties. Voor elk van hen is er een
op maat gemaakte vakantie, vaak in samenwerking met professionele zorgverleners. Voor meer info over deze 'vakanties op
maat' kun je bellen naar 02 246 49 73 of mailen naar kazou@cm.be.

Voor wie? Voor kinderen vanaf 7 jaar.
Waar? De kampen gaan door op verschillende plaatsen.
Wanneer? In de schoolvakanties, voornamelijk de zomervakantie.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn

beperkt!

Kostprijs?

Afhankelijk van de vakantie en als je al of niet lid bent van de CM.
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Vakantie: kampen
Hannibal

Hannibal JKVG vzw
Adres: Van Vaerenberghstraat 6
2600 Antwerpen - Berchem
Tel: 03/609.54.40
Email: info@hannibalvakanties.be
Webpagina: www.hannibalvakanties.be

Wat?
Kinderen en jongeren (6 tot 30 jaar) met en zonder beperking kunnen in de zomer op vakantie met Hannibal.
Hannibal is een dienst van JKVG vzw. We streven ernaar onze vakanties af te stemmen op de noden en wensen van
de deelnemers. De omkadering van de vakanties is in handen van jonge vrijwilligers (16-30 jaar). We bieden
minimum 1 begeleider per 2 deelnemers. Alle vakanties zijn in volpension en met overnachting. Sommige vakanties
houden een terugkomweekend na afloop van de vakantie (herfst of voorjaar).
Hannibal is als jeugdorganisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschap en staat open voor kinderen, tieners en
jongeren uit heel Vlaanderen.
Hannibal laat kinderen en jongeren met en zonder beperking samen een onvergetelijke tijd beleven. Ontmoeting,
ontspanning en plezier zijn het hoofddoel, maar er is meer: grenzen verleggen, je bewust worden van je
mogelijkheden...

Voor wie?
Kinderen en jongeren met en zonder beperking

Waar?
Hoofdzetel:
Hannibal JKGV vzw
Van Vaerenberghstraat 6
2600 Antwerpen - Berchem

BuBAO Het Noordveld

BuSO Ravelijn

vzw Sint-Lodewijk

Brugge

37

Vakantie: kampen
Hartekamp

Hartekamp
Secretartiaat: Heirweg Zuid 75, 8770 Ingelmunster
Zetel: Poelsnepstraat 7/0201, 9000 Gent
Email: info@hartekamp.be
Telefoon: 0497.99.56.95

Wat?
Hartekamp biedt bijzondere kinderen – kinderen met een handicap, kinderen die langdurig ziek zijn of kinderen die het sociaal
moeilijk hebben – activiteiten aan om hun vrije tijd in te vullen. Ook hun vrienden of vriendinnen zonder beperking kunnen
deelnemen aan de activiteiten. Hartekamp organiseert jaarlijks een zomerkamp, een weekend en enkele daguitstappen zoals
een zwemnamiddag, een familiedag, een pretparkbezoek. Tijdens deze activiteiten staat een team van monitoren,
verpleegkundigen en artsen klaar om hen te begeleiden.
Het doel is om de kinderen een onvergetelijke vakantie of dag te bezorgen, waar ze energie uithalen, grenzen verleggen, zich
volop amuseren. Niet hun ziekte of handicap staat centraal, wel het zorgeloos plezier maken, met gelijkgestemde vriendjes.

Voor wie?
Kinderen en jongeren met mentale, fysieke en / of sociale beperking vanaf 6 jaar tot 25 jaar

Wanneer?
De vakantieweek start dit jaar van zondag 21 augustus 2016 tot en met zondag 28 augustus 2016

Kostprijs?
Het inschrijvingsgeld voor het zomerkamp voor de
eerste inschrijving in een gezin
Het inschrijvingsgeld voor elke bijkomende
inschrijving uit hetzelfde gezin
Lidgeld per kalenderjaar
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Vakantie: kampen
Oranje: themavakanties voor het kind

Oranje: dienst kinderopvang
Adres: Kartuizerstraat 51
8310 Sint-Kruis
Tel: 050/341 341
Email: kinderopvang@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/kortopvanghuis.html

Wat?
Vzw Oranje biedt – naast andere vrijetijdsactiviteiten – opvang tijdens het weekend en tijdens de vakantieperiodes. We willen
dit doen binnen een huiselijke en ongedwongen sfeer. Er wordt een divers aanbod aan activiteiten gegeven, gaande van
knutselen, bakken over gezelschapspellen naar ravotten in de buitenlucht. Kortom: voor elk wat wils!

Voor wie?
Voor kinderen met (een vermoeden van) beperking vanaf 6 jaar

Waar?
Het Anker, Beisbroekdreef 12, 8200 Sint-Andries

Wanneer?
8 – 12 februari 2016
22 – 26 augustus 2016

Kostprijs?
95 euro per midweek

Concrete info is terug te vinden via de website, te raadplegen via onderstaande link !
www.oranje.be/kortopvanghuis.html
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Vakantie: kampen.
Oranje: jongerenvakanties

Oranje: dienst kinderopvang
Adres: Kartuizerstraat 51
8310 Sint-Kruis
Tel: 050/341 341
Email: kinderopvang@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/kortopvanghuis.html

Wat?
Vzw Oranje biedt – naast andere vrijetijdsactiviteiten – opvang tijdens het weekend en tijdens de vakantieperiodes. We willen
dit doen binnen een huiselijke en ongedwongen sfeer. Er wordt een divers aanbod aan activiteiten gegeven, gaande van
knutselen, bakken over gezelschapspellen naar ravotten in de buitenlucht. Kortom: voor elk wat wils!

Voor wie?
Voor jongeren met (een vermoeden van) beperking vanaf 14 jaar.

Waar?
Het Anker, Beisbroekdreef 12, 8200 Sint-Andries

Wanneer?
28 maart – 1 april 2016
31 oktober – 4 november 2016

Kostprijs?
95 euro per midweek

Concrete info is terug te vinden via de website, te raadplegen via onderstaande link !
www.oranje.be/kortopvanghuis.html
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Vakantie: kampen
Oranje: Gastamo; jongeren vanaf 18 jaar

Oranje: dienst Gastamo
Adres: Fort Lapin 23
8000 Brugge
Tel: 050/33 05 17
Email: gastamo@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/kortopvanghuis.html

Wat?
We bieden:





Vakantieopvang voor volwassenen die er eens uit willen zijn
Occasionele gezinsondersteunende opvang voor gezinnen die af en toe nood hebben aan rust
Gezinsondersteunende opvang op regelmatige basis, enkele dagen per week of maand. Op die manier kan de cliënt
langer thuis blijven wonen
Opvang in kader van noodsituaties en convenanten

Vzw Oranje biedt – naast andere vrijetijdsactiviteiten – opvang tijdens het weekend en tijdens de vakantieperiodes. We willen
dit doen binnen een huiselijke en ongedwongen sfeer. Er wordt een divers aanbod aan activiteiten gegeven, gaande van
knutselen, bakken over gezelschapspellen naar ravotten in de buitenlucht. Kortom: voor elk wat wils!

Voor wie?
Voor volwassenen met (een vermoeden van) beperking vanaf 18 jaar.

Waar?
Gastamo, Fort Lapin 23, 8310 Brugge

Wanneer?
Het hele jaar door!

Kostprijs?
De kostprijs is afhankelijk van je inkomen. De maximumprijs voor een dag en nacht verblijf is 33.66EUR.
Concrete info is terug te vinden via de website, te raadplegen via onderstaande link !
www.oranje.be/kortopvanghuis.html
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Vakantie: kampen
Zorgvakanties

Rode Kruis Vlaanderen
vzw Rodekruisvakanties – Aangepaste Vakantiekampen
Plaats: Motstraat 40, 2800 Mechelen
Email: aangepastevakantiekampen@rodekruis.be
Telefoon: 015/44 35 11 of 015/ 44 35 10

Wat?
Rode Kruis – Vlaanderen heeft reeds meer dan 25 jaar ervaring met het organiseren van Vakantiekampen voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen en reeds meer dan 9 jaar ervaring met het organiseren Aangepaste Vakanties voor volwassenen met een
beperking, chronische ziekte of ouderen. De voorbije jaren kregen we meer en meer vragen om ook vakanties voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen met een beperking te organiseren. Uit deze vraag is dan ook het nieuwe project
Aangepaste Vakantiekampen ontstaan. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen de kinderen genieten van een kamp vol
speelplezier. Zo kunnen ook zij na de schoolvakantie toffe vakantieverhalen vertellen aan hun klasgenootjes. Er is een optimale
omkadering aanwezig die bestaat uit zorgvrijwilligers, animatoren en logistieke medewerkers.

Voor wie?
Deze vakantiekampen zijn geschikt voor maatschappelijk kwetsbare kinderen van 7 tot 14 jaar met een verstandelijke,
motorische en/of meervoudige of visuele beperking.

Wanneer?
Een eerste proefproject zal doorgaan in de herfstvakantie van 2016 (maandag 31 oktober tem zaterdag 5 november 2016).

Kostprijs?
Een Aangepast Vakantiekamp kost 35 euro. In deze prijs zijn het verblijf, alle maaltijden, alle activiteiten, de zorg, de begeleiding
en de uitstapjes inbegrepen.
Ouders regelen zelf het vervoer van hun kind van en naar het vakantieverblijf. Hebben ze geen vervoer? Dan zoekt het Rode
Kruis samen met hen een oplossing. Indien ze wensen dat het Rode Kruis het vervoer van hun kind regelt, vragen we een
bijdrage van € 25,00 per kind.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Oppasdiensten
VZW OPPAS

vzw OPPAS BRUGGE
Oude Burg 27 8000 Brugge
Tel: 050/24 92 00
Mail: oppas.brugge@cm.be
Webpagina: www.cm.be/oppashulp
Contactpersoon: Jannick Desmedt

Wat?
De dienst CM-Oppas aan huis - Oppas bij kinderen met een beperking of chronische aandoening biedt thuisoppas met een
opgeleide vrijwilliger bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
De oppas kan voor overdag, ’s avonds, in het weekend of als het nodig is ook ’s nachts aangevraagd worden. Het aantal
oppasuren dat we kunnen aanbieden, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers en de vraag van de ouders.

Doel?

Wil je als ouder van een kind met een handicap of langdurige ziekte een avondje uit, is er een familiefeest of moet je
om een andere reden weg? Heb je op dat moment geen opvang thuis voor jouw kind? CM-Oppas aan huis probeert je
aangepaste oppashulp aan te bieden om deze situaties op te vangen.
De oppas gebeurt door opgeleide vrijwilligers. Zij worden begeleid en ondersteund door de verantwoordelijke van de dienst
voor oppashulp. De vrijwilligers bieden gezelschap en toezicht, nemen de gewone verzorging op en zorgen voor een aangename
tijdsbesteding voor je kind. De vrijwilligers voeren kleine verzorgingstaken uit, maar ze nemen geen huishoudelijke taken op en
voeren geen verpleegkundige handelingen uit.

Voor wie?




Kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.
Met verhoogde kinderbijslag of een nummer van het Vlaams Agentschap
Waarvan de ouders sporadisch eens tijd voor zichzelf willen

Waar?

Bij je thuis.

Informatie?

Voor meer informatie kan je op weekdagen van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 terecht bij vzw Oppas

Brugge op 050/24 92 00 of oppas.brugge@cm.be

Hoe aanvragen?

Om de oppas vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat de oppasdienst over zoveel mogelijk
informatie beschikt rond de aard van de beperking of chronische aandoening, de zorgen die nodig zijn, de wijze waarop je kind
duidelijk maakt wat het wil of nodig heeft en wat het prettig vindt. Daarom maken wij voor een eerste oppasbeurt graag tijd
voor een verkennend telefoongesprek of komen we bij je langs op huisbezoek. Bij een eerste aanvraag bel je dus best twee
weken voordat je oppas nodig hebt.
Een volgende aanvraag kan tot 3 dagen op voorhand gebeuren. Houd er rekening mee dat wij met vrijwilligers werken. Hoe
vroeger je de aanvraag doet, hoe groter de kans dat wij voor jullie een oppasser vinden.

Kostprijs?

Je betaalt 2,60 euro per uur, met een minimum van 2 uur.
Ook voor nachtoppas betaal je 2,60 euro per uur, met een minimum van 10 uur. Er kunnen ook meer uren gevraagd worden. We
vragen om een slaapplaats te voorzien voor de vrijwilliger.
Het aantal uren oppas wordt bepaald in overleg met de ouders en in functie van de beschikbaarheid van de oppassers.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Oppasdiensten
OEF!

OEF! vzw
Dienst voor thuisoppas en assistentie voor
kinderen/jongeren & volwassenen met een beperking
Familiezorg W.Vl. vzw
St.-Jansplein 8 8000 Brugge
TEL: 050/ 33 65 00
Mail: brugge@familiezorg-wvl.be
Site: www.familiezorg-wvl.be OF
http://www.familiezorg-wvl.be/oef.aspx

Wat?

Mail:
Een vrijwilliger komt thuiswachten of meehelpen in de Webpagina:
dagelijkse zorg.
Vooraf komt de OEF!-verantwoordelijke op bezoek om te luisteren naar de zorgvraag. Daarna wordt een geschikte vrijwilliger
gezocht. Ouders die volledig of gedeeltelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kind instaan, missen soms aflossing en
aanvullende hulp.
Om de thuiswacht en zorgassistentie te verzekeren, werd, in samenwerking met ouders, OEF! in het leven geroepen. Want
iedereen heeft wel eens nood aan een adempauze.
Het is een uitkomst als u kan rekenen op een geschikte, vaste, vertrouwde vrijwilliger die goed met uw kind overweg kan.
De vrijwilliger neemt even de taak van de ouder(s) of centrale verzorger over of ondersteunen hen.
Deze thuisoppas en assistentie kan zijn: thuiswacht, terwijl u een bepaalde tijd afwezig bent;
Tijd die u kan invullen voor uzelf, de andere kinderen of gezinsleden, voor gezinstaken,… assistentie in de zorg: de vrijwilliger kan
u eens bijspringen of helpen, kleine zorgtaken opnemen, begeleiding bij zinvolle activiteiten: spelen, vrijetijdsbesteding binnenof buitenshuis; opvang van de andere kinderen
U kan er voor kiezen om dit samen met de vrijwilliger te doen of de zorg even over te laten.
OEF!-verantwoordelijken regio Brugge: Marijke Cools en Claudine Declercq.

Voor

wie?

OEF! richt zich tot gezinnen met kinderen, jongeren of volwassenen die zorgbehoevend zijn of leven met een beperking. Deze
kan van fysieke, verstandelijke of zintuiglijke aard zijn. OEF! is er ook voor personen met een ontwikkelingsvertraging, autisme of
een langdurige ziekte.

Vrijwilligers?
Onze vrijwilligers genieten professionele ondersteuning en deskundige begeleiding. Zij zijn zorgkundig onderlegd. Ze zijn
verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid en ontvangen een kostenvergoeding

Waar?

De vrijwilliger komt bij u aan huis.

Wanneer?

Volgens afspraak en naargelang de zorgnood. U kan thuisoppas en assistentie vragen tijdens de dag, maar ook

voor ’s nachts – in de week én in het weekend.

Kostprijs? U

betaalt een gebruikersbijdrage van 2,70 euro per uur.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Oppasdiensten
T’VLIEGEND PAARD

Kinderopvang Vliegend Paard vzw
Beverhoutsveldstraat 2
8730 Oedelem - Beernem
Tel : 050/ 355 831
Mail: kinderopvang.vliegendpaard@skynet.be
Site: www.kinderopvangvliegendpaard.net

Wat?
Ons inclusief kinderdagverblijf is een initiatief van de vzw kinderopvang Vliegend Paard en heeft een vergunning van Kind en
Gezin voor 35 kinderen.

Voor wie?
Als inclusief kinderdagverblijf staan wij voor een opvang op maat van elk kind, rekening houdend met de wensen van de ouders.
Opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar met specifieke zorgbehoeften
Opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar zonder specifieke zorgbehoeften
Buitenschoolse opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar met specifieke zorgbehoeften
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 6.30 tot 18.30. Sluitingsdagen worden beperkt tot brugdagen.

Waar?
Beverhoutsveldstraat 2, 8730 Oedelem

Bestuur
Organiserend bestuur:
Kinderopvang Vliegend Paard vzw
Voorzitter: Alfons Bellaert tel 050/ 78 10 95
Dagelijks bestuur:
De dagelijkse leiding is in handen van Kathleen Heyndrickx (verantwoordelijke dagelijkse werking)
contactgegevens: tel 050/ 35 58 31, GSM: 0479/07 37 59
Zij wordt bijgestaan door een verantwoordelijk team (Julie Lanssens en Delphine Lambert).

Kostprijs?
De ouderbijdrage wordt bepaald op basis van uw belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste.
Afhankelijk van de duur van de opvang wort een percentage van de dagprijs aangerekend. Wanneer je voldoet aan bepaalde
voorwaarden kan een verminderd tarief aangevraagd worden.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Thuisbegeleidingsdienst
START-WEST-VLAANDEREN

START West-Vlaanderen
Gistelsesteenweg 190 bus 1
8200 Brugge
T 050 40 50 00
F 050 40 50 01
E info@startwestvlaanderen.be

http://www.startwestvlaanderen.be/

WAT?
Start West-Vlaanderen is een thuisbegeleidingsdienst.
Wij bieden mobiele en ambulante begeleiding voor personen met een beperking en hun gezin.
Start West-Vlaanderen vzw wil aan personen met een beperking en de direct betrokkenen, mobiele en ambulante
ondersteuning bieden bij het samenleven en bij de uitbouw van hun levenstraject.
Onze deskundigheid ligt bij personen met een ontwikkelingsvertraging, een verstandelijke beperking, dubbeldiagnose
verstandelijke beperking-autismespectrumstoornis, dubbeldiagnose verstandelijke beperking-gedrags- en emotionele
stoornissen.

HOE?
We komen bij u langs op huisbezoek.
We begeleiden de persoon met een beperking en zijn onmiddellijke omgeving en familie bij alles wat het samenleven aangaat.
We geven geen behandeling of therapie maar ondersteunen ouders en familie en zoeken samen antwoorden op hun vragen.
We gaan op weg met de persoon met een beperking in de uitbouw van zijn persoonlijke toekomst. We houden hierbij ook
rekening met de ouders en/of naaste familieleden.
Hierbij vertrekken we vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van elk gezin en van elke persoon met een beperking
en voor hun levensverhalen.
Bezoekouders en bezoekbrussen werken vrijwillig mee en zijn ervaringsdeskundig als ouder, broer of zus van een jongere of
volwassene met een handicap. Zij kunnen zich zeer goed inleven in de situatie en bieden zodoende een meerwaarde in de
ondersteuning.

VOOR WIE?
Voor kinderen (vanaf de geboorte), jongeren en volwassenen met een beperking.

WAAR?
Bij je thuis.

KOSTPRIJS?
Wettelijk moeten wij € 5,00 per huisbezoek vragen.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Thuisbegeleidingsdienst
’T SPOOR

’t Spoor
Bruggesteenweg 234
Gits, West-Vlaanderen 8830
TEL: 051/23.06.05.
Mail: info@tspoor.net

Site:www.tspoor.net

Wat?
‘t Spoor biedt thuisbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (risico op) motorische beperking of een nietaangeboren hersenletsel, en zorgconsulentschap binnen het kader van het Persoonlijk Assistentie Budget. We zijn werkzaam in
de provincie West-Vlaanderen vanuit drie antennepunten: Gits, Kortrijk en Brugge.

Hoe?
Bij de begeleiding richten wij ons op de ontwikkeling van uw kind en geven wij ondersteuning in uw
ouderrol. Volwassenen met een handicap wensen wij in hun zelfstandigheid te ondersteunen en te stimuleren. Naast de
(specifieke)ondersteuning aan de persoon zelf, wordt ook het netwerk (familie, school, artsen en paramedici) betrokken.
Hiervoor kan u rekenen op een team van professionele medewerkers.

Voor wie?
Voor personen met een motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel en hun gezin.

Waar?
Bij je thuis.

Kostprijs?
De bijdrage van de ouders bedraagt € 5,00 per bezoek.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Thuisbegeleidingsdienst
VICTOR

Vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6
8800 Roeselare
TEL: 051 25 25 28 Elke werkdag tussen 9u en 12u30
Mail: info@vzwvictor.be
Site: http://www.vzwvictor.

Wat?
Vzw Victor biedt 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 naast thuisbegeleiding verschillende ambulante begeleidingsvormen aan: groepsbegeleiding, kortbegeleiding,
advies en consult, bezoekouderwerking, brussenwerking, nazorg en zorgconsulentschap. De hulpverlening bevindt zich zowel in
de rechtstreeks toegankelijke (RTH) als niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH). Je vindt ons divers aanbod terug op deze
website: www.vzwvictor.be.
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Hoe?
Ouders en personen met autisme kunnen telefonisch ( 051 25 25 28 ) of digitaal (www.vzwvictor.be/aanmelden) aanmelden
waarna een inschrijvingsgesprek plaatsvindt. Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose werd gesteld.
Bij het begin van de begeleiding wordt een protocol opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een
handelingsplan opgenomen. De duur van de thuisbegeleiding is beperkt in tijd, de frequentie van de huisbezoeken wordt
bepaald in overleg met het gezin. Een zekere wachttijd moet men in acht nemen.
Bij kinderen onder de 3 jaar is een gefundeerd vermoeden van de diagnose ASS door een arts voldoende om te kunnen starten
met thuisbegeleiding. Binnen het jaar na de opstart van de thuisbegeleiding moet er een hertesting plaatsvinden om dit
vermoeden al of niet te bevestigen.

Voor wie?
Voor personen met autisme en hun gezin (0 – 65 jaar).

Waar?
Afhankelijk van het traject gaat de begeleiding door aan huis of op de dienst.

Kostprijs?
De bijdrage van de ouders bedraagt € 5,00 (jaarlijks indexeer baar) per thuisbegeleidingssessie.
Per kwartaal ontvangt het gezin een vraag tot betaling.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Thuisbegeleidingsdiensten
DE TANDEM

De Tandem vzw
Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09 228 99 29
Mail: post@de-tandem.be;
Site: www.de-tandem.be

Wat?
Dienst Thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke beperking in Oost-Vlaanderen.
De naam De Tandem staat
symbool voor de hechte samenwerking tussen gezinnen en professionele medewerkers.
De Tandem vzw biedt mobiele en ambulante steun bij personen met een ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke
beperking en hun gezin. Ook personen met een bijkomende beperking (autisme, een specifieke medische zorg, een motorische
beperking, psychische, gedrags- en/of emotionele problemen kunnen bij de Tandem vzw terecht. De dienst biedt aan deze
personen en aan de direct betrokkenen ondersteuning bij het samenleven en bij de uitbouw van hun levenstraject.
Ook voor outreach kan men bij de Tandem vzw terecht: de deskundigheid die is opgebouwd geven ze door aan ondersteuners
van personen met een verstandelijke beperking.
De Tandem vzw heeft verschillende teams: een team voor heel jonge kinderen, een team voor kinderen van lagere
schoolleeftijd en een team voor jongeren en volwassenen.

Hoe?
De Tandem vzw komt bij u langs op huisbezoek en begeleidt de persoon met een beperking, zijn onmiddellijke omgeving en
familie bij alles wat het samenleven aangaat. Begeleiding kan ook doorgaan op de dienst.
De thuisbegeleider gaat op weg met de persoon met een beperking in de uitbouw van zijn persoonlijke toekomst en werkt
samen met de ouders en het sociaal netwerk.
De Tandem vzw vertrekt hierbij vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van elk gezin en van elke persoon met een
beperking en voor hun levensverhalen.
Bezoekouders werken vrijwillig mee en zijn ervaringsdeskundig als ouder van een kind, jongere of volwassene met een
verstandelijke beperking. Zij bieden aan gezinnen die beroep doen op De Tandem vzw de mogelijkheid tot persoonlijk contact.

Voor wie?
Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking al dan niet met één ov
meerdere bijkomende beperkingen.
Voor ondersteuners van personen met een verstandelijke beperking.

Waar?
Bij je thuis of op de dienst of op een af te spreken locatie.

Kostprijs?
Een vaste bijdrage opgelegd door het VAPH.
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Steuntje in de rug voor het gezin
Begeleidingsdiensten
DOP

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen
Adres: Tillegemstraat 81, 8200 St. Michiels
Tel/gsm: 0490 44 34 04
Webpagina: www.dop-wvl.be
Email: info@dop-wvl.be

Wat?
Waarvoor kan je bij D.O.P terecht? Enkele voorbeelden:
Je wil nadenken over hoe je wil wonen, welke dagbesteding er is, welk werk je kan doen of hoe je je vrije tijd kan
invullen. Je weet ook niet wie je hierbij kan helpen.
Je wil contacten uitbouwen in jouw buurt.
Je weet wel waar en hoe je wil wonen, maar niet welke ondersteuning er bestaat?
Je kind komt net van de schoolbanken af en jullie vragen zich af wat de toekomst kan brengen op het vlak van
dagbesteding, werk, vrije tijd, wonen, financieel beheer etc.
Je wil een zo gewoon mogelijk leven uitbouwen, maar weet niet welke diensten er je kunnen ondersteunen.
Na een ongeval heb je een blijvende beperking.
Je vraagt je af hoe je in de toekomst je leven met de nodige ondersteuning kunt uitbouwen.
Je bent niet tevreden over je woon- of werksituatie en wil verandering.
Je hebt vragen, dromen en verwachtingen en je vindt het moeilijk om alleen antwoorden te vinden.
Je wordt een jaartje ouder en maakt je zorgen over de toekomst van je dochter met een beperking die nog thuis
woont. Er zijn wel vrienden en familieleden, die bekommerd zijn. Je zou graag samen met hen en met je dochter een
gesprek hebben om een aantal zaken te plannen. Maar je weet niet waar en hoe te beginnen.
Je staat al lange tijd op de wachtlijst van de dienst begeleid wonen, maar je wil samen met je zus en enkele kennissen
een planning maken om zo vlug mogelijk te kunnen samenwonen met je vriend.
Wat doet D.O.P.?
Onze D.O.P. medewerker helpt jou en de personen die voor jou belangrijk zijn, een duidelijk zicht te krijgen op al je
vragen. Wat wil je precies? Wat zijn jouw eigen toekomstplannen? We bieden geen begeleiding en we hebben geen
gesprekken één op één. We gaan samen met jou en de personen die voor jou belangrijk zijn aan de slag
Als we een beeld hebben van jouw mogelijkheden, dromen en verlangens, bekijken we samen met jou en de mensen
die jij erbij wil, hoe je dat kan waar maken.
In de eerste plaats kijken we of personen uit je omgeving (familie, vrienden, buren), je daarbij kunnen helpen en
ondersteunen.
Als die hulp onvoldoende is, dan zoeken we verder welke diensten je kunnen hulpen. Dat kan een thuiszorgdienst zijn
die meehelpt in het huishouden of een dienst die helpt je geld te beheren, enz…
Als dat nog niet voldoende is, dan kan ondersteuning via een dienst begeleid wonen, een dagcentrum,… een oplossing
zijn.
Samen met jou maken we een plan dat een antwoord geeft op je vragen en waarmee je verder aan de slag kan.
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Voor wie?
Kinderen – jongeren- volwassen met een (vermoeden van) beperking.

Wanneer ?
Maximum 1 jaar, om de drie à vier weken.

Waar?
In een contactpunt in je buurt (mutualiteit, sociaal huis, OCMW, CAW, JAC, dienstencentrum, CKG, dienst gezinszorg, school,…)
of thuis indien je je moeilijk kan verplaatsen.

Kostprijs?
Gratis.
Zie onze website voor de regiomedewerker in jouw buurt. Je kan rechtstreeks contact opnemen
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Begeleidingsdiensten
CLB

Vrij CLB Brugge(n)
Niveau basisonderwijs
Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries
Tel: 050 440 220
Fax: 050 450 791
Mail contactpersoon Noordveld:
françoise.vyncke@clbbrugge.be
Niveau secundair onderwijs
Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge
Tel: 050 440 220
Fax: 050 440 221
Mail contactpersoon Ravelijn:
filip.dehaene@clbbrugge.be

Wat?
De school en het CLB streven naar goed onderwijs voor elke leerling. Het CLB ondersteunt de inspanningen van de school opdat
elke leerling graag naar school zou komen en er veel kan leren. Het CLB zoekt, samen met de school en de ouders, welke aanpak
best aansluit bij de noden van een leerling.
Indien er bezorgdheden zijn over een leerling sluit het CLB aan bij een overleg op school. De ouders worden hierbij betrokken.
Soms voert het CLB bijkomend onderzoek uit ( in de vorm van een gesprek, een test, een observatie,…) om beter zicht te
krijgen op de noden van een leerling. De school, het CLB en de ouders zoeken samen naar een oplossing. Indien samenwerking
met een externe dienst aangewezen is gebeurt dit eveneens in overleg met de school en de ouders.
Bij de overstap naar een andere onderwijsvorm of de overstap naar een vorm van volwassenwerking ondersteunt het CLB de
ouders en de leerling bij het maken van keuzes.
Het CLB heeft de verplichte opdracht om de gezondheid van elke leerling goed op te volgen. Daarom worden er geregeld
medische onderzoeken gepland.

Voor wie?
Het CLB gaat vraaggestuurd in op vragen van het schoolteam, ouders en leerling.

Waar?
Medewerkers van het CLB zijn geregeld op school aanwezig. Indien je een afspraak wenst met een medewerker dan kan dit op
school. Desgewenst kan ook een afspraak gemaakt worden op het CLB.

Wanneer?
Een medewerker kan elk moment bereikt worden, telefonisch, per mail of op afspraak. De contactpersoon van de school is
steeds aanwezig op een oudercontact.

Kostprijs?
Elke vorm van ondersteuning vanuit het CLB is gratis.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Begeleidingsdiensten
‘T SCHARNIER

‘t Scharnier
De Joert
Weidestraat 81
8310 Assebroek
TEL: 0473 26 36 81
Mail: erik.haven@hetscharnier.be
Site: http://www.hetscharnier.be

Wat?
‘t Scharnier heeft de bedoeling om kinderen en hun ouders te helpen met het schoolwerk. We komen eerst met jullie kennis
maken en uitleg geven over de aanpak. Indien iedereen akkoord is, komt er een student twee keer per week bij jullie thuis om
op een leuke manier met de kinderen te werken. De student zal ook de ouders ondersteunen wanneer ze zich wat onzeker
voelen bij alles wat met de school te maken heeft. Per student duurt de studieondersteuning twee tot drie maanden. Daarna
spreken we met elkaar af of er nog een tweede of zelfs derde student komt.
’t Scharnier werkt volledig gratis. Indien u interesse hebt, neem best contact met iemand van de school om studieondersteuning
aan te vragen.

Voor wie?
Voor kinderen en hun ouders.

Waar?
Bij je thuis.

Wanneer?
Na afspraak.
Twee maal per week. Ongeveer 20 keer.

Kostprijs?
Gratis
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Steuntje in de rug voor het gezin
Begeleidingsdiensten
OIKONDE

Oikonde Brugge – Oostende
Adres: Langestraat 72
8000 Brugge
Tel: 050/33 43 17
Email: info@oikondebrugge.be
Website: www.oikondebrugge.be

Wat?
Oikonde ondersteunt volwassenen met (een vermoeden van) een beperking in hun woonsituatie (alleen of samenwonen).
Oikonde ondersteunt (jong)volwassenen met (een vermoeden van) een beperking die wensen in de nabije toekomst op eigen
benen te staan.
Er wordt samen gekeken welke ondersteuning nodig is op welk vlak (bijv huishouden, budget, mobiliteit, vrije tijd, werken,
relaties, …). De ondersteuning kan er uit bestaan om zaken aan te leren, samen dingen te doen of de ondersteuning te
organiseren/coördineren.
Daarbij besteedt Oikonde bijzondere aandacht aan de steunfiguren van haar cliënten (broers, zussen en andere belangrijke
personen in het netwerk).
Oikonde biedt verschillende vormen van begeleiding:
Begeleid Wonen met een steunfiguur
Oikonde werkt samen met jou en je steunfiguur. We komen regelmatig op huisbezoek en kunnen je samen met je
steunfiguur ondersteunen op alle levensdomeinen.
Hiervoor heb je een VAHP erkenning voor begeleid wonen nodig.
Rechtstreek Toegankelijke Hulp
Heb je een korte tijdelijke vraag? Heb je een korte periode intensieve ondersteuning nodig? Of heb je een langere
periode af en toe een ondersteuningsmoment nodig? Dan kan de begeleiding via rechtstreeks toegankelijke hulp.
Hiervoor is geen VAPH erkenning nodig
Daarnaast heeft Oikonde twee woonprojecten in Brugge. Je vindt meer info op de website: www.oikondebrugge.be

Voor wie?

(Jong)volwassenen met een (vermoeden van een) beperking én hun netwerk. Vanaf 17 jaar.

Wanneer ?

(Jong)volwassenen met een (vermoeden van een) beperking wensen alleen te wonen en hebben hierbij
ondersteuning nodig.Volwassenen met een (vermoeden van een) beperking wonen alleen (of samen met een vriend/vriendin)
en wensen hierbij ondersteuning.

Waar?

Oikonde ondersteunt mensen in de regio Noord-West-Vlaanderen (regio Oostende Brugge). De contacten vinden
plaats bij jouw thuis, op verplaatsing of op het bureel van Oikonde. Dit wordt onderling afgesproken.

Kostprijs?

De ondersteuning binnen RTH kost € 5 per contact (een contact duurt tussen 1u en 2u). De ondersteuning
binnen begeleid wonen met steunfiguur is kosteloos en de steunfiguur krijgt een vrijwilligersvergoeding.
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Begeleidingsdiensten
PLEEGZORG

Pleegzorg West - Vlaanderen
Moorseelsesteenweg 133
8800 Roeselare
Tel: 051.224.224
e-mail: info@pleegzorgvlaanderen.be
Webpagina : www.pleegzorgvlaanderen.be

Wat?
Pleegzorg West – Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen
thuis kan realiseren. We leveren zorg op maat voor de gebruikers (= dit zijn de pleegkinderen en hun ouders of wettelijke
vertegenwoordigers en de pleeggasten) door middel van een kwaliteitsvolle begeleiding. We zorgen voor een gepaste
ondersteuning voor de pleegzorgers. We organiseren deze hulp- en dienstverlening in samenwerking en overleg met de
gebruikers, pleegzorgers en hulpverlenende instanties.
Op vraag van kind of ouders kan een kind dus tijdelijk of voor een langere tijd worden opgenomen in een pleeggezin, waarbij er
altijd de mogelijkheid is om terug te keren naar het ouderlijk gezin.

Voor wie?
Iedereen die er nood aan heeft, dus zowel kinderen en jongeren (0-18 jaar) als volwassen met een handicap of een
psychiatrische problematiek.

Hoe?
Ondersteunende Pleegzorg (korte periode, weekend/vakanties, …) is rechtstreeks toegankelijk. Vragen kunnen aangemeld
worden op het nummer 051/200222.
Vragen voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp (perspectief biedende pleegzorg en perspectiefzoekende pleegzorg/ lange
duur) dienen de toegangspoort van Jongerenwelzijn te passeren.

Waar?






Regio Kortrijk – Roeselare
o Heule: Izegemsestraat 412 8501 Heule. Tel. 056.225.285
o Roeselare: Moorseelsesteenweg 133 8800 Roeselare. Tel. 051.224.224
Regio Brugge – Oostende
o Brugge: Ruddershove 4 8000 Brugge. Tel. 050.327.270
o Oostende: Louisastraat 7 8400 Oostende. Tel. 059.339.610
o Oostende: E. Cavellstraat 54-56 8400 Oostende. Tel. 059.592.033
o Team Volwassenen: Langestraat 72 8000 Brugge. Tel. 050.610.969
Regio Ieper – Diksmuide
o Ieper: Ieper ter Waarde 46 bus 101 8900 Ieper. Tel. 057.220.710
o Diksmuide: Koning Albertstraat 8 bus 3 8600 Diksmuide. Tel. 051.519.933
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Steuntje in de rug voor het gezin.
Begeleidingsdiensten
CADANS

Cadans vzw - RTH
Verbrand Nieuwland 19
8000 Brugge
Tel: 050/33.08.20
GSM: 0492/58.25.54
Webpagina : www.cadansvzw.be
e-mail: info@cadansvzw.be

Wat?
Cadans is een dienst die ondersteuning biedt aan volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen.
De cliënt geeft zelf aan welke ondersteuning hij wenst.
Er kan ondersteuning gegeven worden bij het organiseren van wonen, vrije tijd, huishouden, administratie, geldbeheer,
gezondheid, werk, opvoeding, …
Voor wie?
Cliënten ‘RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP’ moeten minstens een vermoeden van beperking hebben. Ze hoeven geen
erkenning te hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Wanneer ?
De regelmaat van de afspraken kan verschillen.
De hoeveelheid ondersteuning is beperkt.
Er zijn maximaal 48 contacten over een periode van 2 jaar. Deze periode kan verlengd worden.
Elke cliënt krijgt een persoonlijke begeleider die op huisbezoek kan komen.
Er wordt samen gekeken wanneer dit het best past.

Waar?
Cadans werkt in de regio Noord-West-Vlaanderen.
Dit is : Brugge, Blankenberge, Zedelgem, Oostkamp, Torhout, Beernem.
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Er even tussenuit

VOOR HET KIND
Ter Dreve
Tordale
Oranje weekendopvang voor kinderen

p 59
p 60
p 61

VOOR HET HELE GEZIN
Villa Rozerood
’t Mechels bos
Thomasbos

p 62
p 63
p 64
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Er even tussenuit….. voor het kind
RTH Ter Dreve

MFC Ter Dreve
Adres : Koning Albert I-laan 188
8200 Brugge
Tel. : 050 39 01 24
Email : info@terdreve.be
Website : www.terdreve.be

Wat?
Binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kan je gebruik maken van verblijf en dagopvang . Verblijf betreft overnachting,
inclusief de nodige ondersteuning gedurende de ochtend en avonduren. Bij dagopvang kan je aansluiten bij de dagactiviteiten in
de week, op woensdagnamiddag of in weekend en vakantieperiodes.

Voor wie?
Voor kinderen (vanaf 2,5j), en jongeren met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, die nog geen VAPH-ondersteuning
genieten.

Waar?
Binnen de leefgroepen van het dienstencentrum Ter Dreve.

Kostprijs?
De ondersteuning is betalend en wettelijk vastgelegd door het VAPH.
De kostprijs voor RTH (januari 2016):
 Verblijf: € 24,14
 Dagopvang:
 Volledige dag: € 9,60
 Halve dag: € 4,80

Hoe?
Je contacteert Ter Dreve: Agogisch directeur: Regine Naert, Orthopedagoge: Sil Devos, Sociale dienst: Hilde Landuyt.
Na een kennismakingsbezoek of telefonisch contact, bekijken we indien we op de vraag kunnen ingaan.
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Er even tussenuit…..voor het kind
MFC Tordale

MFC Tordale
Adres: Bruggestraat 39
8820 Torhout
Tel: 050/23 13 65
Fax: 050/23 13 69
Email : info@tordale.be
Website: www.tordale.be

Wat?
Binnen het MFC kunnen jongeren beroep doen op Tijdelijk verblijf en dagopvang. Dit kan zowel tijdens het schooljaar als op
weekenddagen en tijdens vakantieperiodes.

Voor wie?
Voor jongeren van 12-21j. De jongere moet ingeschreven zijn bij het VAPH.
Maar kan ook beperkt beroep doen op Tordale via RTH (= Rechtstreeks toegankelijke hulp).

Waar?
Binnen de leefgroepen van Huize Tordale (zie adres).

Kostprijs?
Dagopvang: 5,25 € / dag

(in RTH: 9,60 € / dag)

Verblijf: 11,95 € / dag (in RTH: 24,14 € / dag)
Voor een volledige dag (dus dag en nacht) moet je beide prijzen optellen met elkaar. (= 17,20 €)

Hoe?
Ouders of context van jongeren kunnen zich richten tot de sociale dienst van Tordale op het bovenstaande nummer (Els Lagrou
en Maaike Lambert). We bekijken samen of er nog plaats is voor jullie vraag op de gevraagde periode.
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Er even tussenuit.....voor het kind
Oranje: weekendopvang voor kinderen

Oranje: dienst kinderopvang
Adres: Kartuizerstraat 51
8310 Sint-Kruis
Tel: 050/341 341
Email: kinderopvang@oranje.be
Webpagina: www.oranje.be/weekendopvang.html

Wat?
Vzw Oranje biedt – naast andere vrijetijdsactiviteiten – opvang tijdens het weekend en tijdens de vakantieperiodes. We willen
dit doen binnen een huiselijke en ongedwongen sfeer. Er wordt een divers aanbod aan activiteiten gegeven, gaande van
knutselen, bakken over gezelschapspellen naar ravotten in de buitenlucht. Kortom: voor elk wat wils!

Voor wie?
Voor kinderen met (een vermoeden van) beperking tussen 0 – 18 jaar.

Waar?
De Repoo, Grotestraat 144, 8420 De Haan

Wanneer?
Vastgelegde weekends per jaar (zie site en folder)
Van vrijdagavond 17u tot zondagavond 16u.
Er kan aangesloten worden voor een volledig of een deel van het weekend.

Kostprijs?
16,66 euro per nacht en dag.
9,60 euro per dag.

Concrete info is terug te vinden via de website, te raadplegen via onderstaande link !
www.oranje.be/weekendopvang.html
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Er even tussenuit…..voor het gezin
Villa Rozenrood

Villa Rozerood
Adres: Fazantenlaan 28
8660 De Panne
Tel: 058/42.20.24
Email: info@villarozerood.be
Website: www.villarozerood.be

Wat?

E-mail:

danielle.huse@villarozerood.be

Website:
www.villarozerood.be
Villa Rozerood is een “respijthuis en zorghotel”
waar je met het hele gezin kan genieten
van een deugddoend zorgverlof.
Kinderen kunnen er ook alleen terecht, of samen met grootouders of mantelzorgers.

Villa Rozerood richt zich naar gezinnen met ernstig zieke of zwaar zorgbehoevende kinderen tussen 0 en 18 jaar met een
ernstige of levensbedreigende ziekte, een zware motorische handicap of herstellend van een ernstig ongeval en waarvan de
familie nood heeft aan respijt.
Kinderen en jongeren met diverse ziektebeelden, zoals onder andere neuromusculaire, neurologische, metabole, respiratoire
aandoeningen, kinderen in behandeling voor kanker kunnen terecht in Villa Rozerood.
Villa Rozerood beschikt over
een aangepaste infrastructuur en biedt een geïndividualiseerde en professionele
zorgondersteuning. Naast de zorg wordt er voor het hele gezin een aantal recreatieve en educatieve activiteiten aangeboden.

Waar?
In De Panne, in een rustige omgeving, aan de rand van het bos, en toch vlakbij de zee.

Wanneer?
Diverse verblijfsformules zijn mogelijk, aangepast aan de wensen en noden van de gasten.

Kostprijs
Voor de zorgkinderen is het verblijf kosteloos. Voor de gezinsleden wordt een democratische prijszetting gehanteerd.
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Er even tussenuit…..voor het gezin
’t Mechels bos

Vakantiehuis Fabiola - 't Mechels Bos
Adres: Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
Tel: (+32) (0)89 / 77 41 50
Fax: (+32) (0)89 / 77 41 52
Email: info@mechelsbos.be
Webpagina :www.mechelsbos.be

Wat?
’t Mechels Bos maakt deel uit van vakantiehuis Fabiola en beschikt over tien vakantieflats die afgestemd zijn op gezinnen met
een kind of familielid met bijzondere zorgbehoeften (een ernstig mentale en/of fysieke handicap, chronisch ziek,…). De flats zijn
gelijkvloers volledig toegankelijk en voorzien van een toegankelijke badkamer en een slaapkamer met twee hoog-laagbedden.
Op de eerste verdieping bevinden zich nog twee slaapkamers met elk twee bedden en aparte sanitaire voorzieningen. De flats
zijn per vijf gegroepeerd in twee vleugels die elk over een eetzaal, een zitruimte en een gemeenschappelijke zorgbadkamer
beschikken. Hierin zijn bijzondere hulpmiddelen aanwezig zoals een douchebrancard, doucherolstoel, hoog-laag bad,…
Op het domein is ook een zwembad, sporthal met luchtkussen, volksspelen, gocartpark, speelhoeken, zandbakken en meerdere
aangepaste speeltuigen. Er is ook een mini-blotenvoetenpad
Weldoenerslaan 5 en een avonturenpad. Voorts zijn er enkele sportveldjes met
kunstgras en een beachvolleybalveld. Indoor genieten kan verder in de snoezelruimte of in de Finse Kota (vuurhut).
In bepaalde vakantieperiodes zijn er vrijwilligers aanwezig die mee activiteiten begeleiden, waar de gezinnen vrijblijvend aan
kunnen deelnemen.

Voor wie?
Maasmechelen
Voor gezinnen met een kind met een ernstigeB-3630
beperking.

Waar?
Maasmechelen: zie adres

Kostprijs?
Zie website

Tel: (+32) (0)89 / 77 41 50
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Er even tussenuit…..voor het gezin
Thomasbos

Vakantiehuis Fabiola - Thomasbos
Adres: Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
Tel: (+32) (0)89 / 77 41 50
Fax: (+32) (0)89 / 77 41 52
Webpagina : www.thomasbos.be

Wat?
Deze nieuwe en moderne accommodatie maakt deel uit van Vakantiehuis Fabiola en bestaat uit vier aaneengeschakelde chalets
die afgestemd zijn op gezinnen met een kind of met een familielid met bijzondere zorgbehoeften nl. ernstig mentale, fysieke of
meervoudige beperking. Ook voor kleine leefgemeenschappen die instaan voor de zorg en begeleiding van kinderen of
volwassenen met deze beperking (of andere bijzondere zorgvraag) zijn de chalets beschikbaar.
In totaal biedt Thomasbos 18 slaapplaatsen aan,
verspreid over5 drie chalets voor vier personen en één chalet voor zes personen.
Weldoenerslaan
Iedere chalet is volledig rolstoeltoegankelijk en is standaard voorzien van hoog-laagbedden. Daarnaast biedt het
vakantiecentrum op aanvraag nog tal van andere (zorg)hulpmiddelen en diensten aan In het verlengde van het Thomasbos als
‘hotel’ komt er een sensory-huis (belevingshuis). Hiermee willen we een recreatieve meerwaarde aanbieden voor de doelgroep
die doorgaans niet kan genieten van het “gewone” ontspanningsaanbod. Gezinnen kunnen het Thomasbos individueel of in
groepsverband reserveren en dit in verschillende verblijfsformules. Van weekend tot midweek of zelfs voor een volledige week en dit ook buiten de schoolvakanties. Het Thomasbos
biedt op detailniveau een uitgebreid gamma van verblijfsformules op
B-3630 Maasmechelen
maat. Het is naar eigen keuze mogelijk om in volpension, halfpension, ontbijt met overnachting of enkel overnachting te
reserveren. De keukentjes in iedere chalet zijn volledig ingericht voor zelfkook. Binnen het domein van Vakantiehuis Fabiola zijn
er tal van aangepaste voorzieningen en diensten aanwezig om - samen met het aanbod van de toeristische omgeving - een
aangename en onvergetelijke vakantie te beleven.

Wie?
Voor gezinnen met een kind met een ernstige mentale, fysieke of meervoudige beperking.

Waar?

Tel: (+32) (0)89 / 77 41 50

Maasmechelen: zie adres

Kostprijs?
Zie website
Fax: (+32) (0)89 / 77 41 52
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?

Studietoelagen onderwijs vlaanderen
AXI bonnen stad Brugge
Onderwijscheques stad Brugge
De Lijn
NMBS
Mutualiteiten
VAPH
RTH
PVF en PAB

BuBAO Het Noordveld

BuSO Ravelijn

vzw Sint-Lodewijk

p 66-67
p 68
p 69
p 70
p 71
p 72 -73
p 74 – 75
p 76 – 78
p 79 - 80

Brugge

65

Is er een tegemoetkoming mogelijk?
Onderwijs Vlaanderen - studietoelagen

Onderwijs Vlaanderen –
studietoelagen
1700 (infonummer)
www.studietoelagen.be

Wat?
De afdeling studietoelagen bepaalt of u al dan niet recht hebt op een studietoelage voor uw zoon of dochter. Op deze manier
kunt u de kosten van het schoolgaan van uw kind in meerdere of mindere mate beperken.

Voor wie?
De studietoelagen worden opgesplitst per onderwijsniveau en per niveau moet er aan een paar voorwaarden voldaan worden,
vooraleer u recht hebt op een studietoelage. Voor het kleuter- en lager onderwijs zijn dat er twee.



Ten eerste zal de opleiding die uw kind volgt, erkend moeten zijn door de Vlaamse Gemeenschap.
Ten tweede moet er een bepaalde graad van aanwezigheid zijn op school.

Wat betreft de nationaliteitsvoorwaarden is het niet noodzakelijk dat het kind een Belgische nationaliteit heeft. Alle andere
nationaliteiten kunnen ook in aanmerking komen mits geldig verblijfsvergunning. Het aantal dagen dat uw kind aanwezig moet
zijn in school, stijgt met de jaren. Voor het secundair onderwijs moet aan dezelfde drie voorwaarden voldaan zijn als bij het
kleuter- en lager onderwijs.
Het belangrijkste criterium op basis waarvan wordt berekend of u recht hebt op een studietoelage, is uw gezinsinkomen. Het
kadastraal inkomen maakt hier ook een deel van uit. Dit gaat over het aantal gebouwen of gronden die u bezit maar niet
gebruikt om in te wonen. Het aantal ‘punten’ in het gezin wordt ook bekeken. Elk persoon die u ten laste heeft, telt voor één
punt. Maar als uw kind een beperking heeft, dan tellen de punten dubbel.

Waar?
In elke provincie bevindt zich een dienst studietoelagen. Daar kan je terecht met vragen en men kan u helpen om de papieren in
te vullen. Ook kan u terecht bij het secretariaat van de school van uw kind voor meer informatie en brochures.

Wanneer?
Elke woensdag van 9.30 – 12.30 en van 13.30 tot 16.30 is de bezoekdag bij de provinciale diensten.

Kostprijs?
De aanvraag indienen kost u helemaal niets en als uw aanvraag aanvaard wordt dan krijgt u, verschillend van het
onderwijsniveau waarin uw kind zich bevindt, een studietoelage.
Het kleuteronderwijs

93,21 euro

Lager onderwijs

104, 86 euro - 157,29 euro

Secundair onderwijs

130,60 euro - 1152,99 euro
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Hoe aanvragen?
Er kan met één dossier een aanvraag gedaan worden voor alle kinderen uit je gezin. Een eerste aanvraag kan online gebeuren of
op papier. De online versie kan gedaan worden op de site www.studietoelagen.be, klik ‘ toelagen aanvragen’ en volg de
instructies op het scherm. Een online aanvraag kan alleen met een Belgische elektronische identiteitskaart, hierbij heb je ook
een kaartlezer of federaal token nodig. Een aanvraag op papier kan gedaan worden via het invullen van het formulier die je kan
aanvragen op school.
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
AXI bonnen stad Brugge

Stad Brugge
Jeugddienst Brugge
Binnenweg 2, 8000 Brugge
http://www.jeugddienstbrugge.be/jongeren/axi

Wat?
De jeugd-AXI-bon is een geldig betaalmiddel bij iedere jeugdvereniging en de buitenschoolse kinderopvang. 10 euro jeugd-AXIbonnen voor iedereen.
Ouders die het financieel moeilijker hebben kunnen per kind 50 euro (vanaf het 2de rechthebbende kind 75 euro) aan jeugd &
sport-AXI-bonnen ontvangen wanneer hun kind(eren)


Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
of
 In het bezit zijn van een OCMW-participatiekaart!
Met sport-AXI-bonnen betaal je de inschrijving van je sportvereniging of een sportkamp op Brugs grondgebied.
Meer info bij de Sportdienst.

Voor wie?
Jeugd-AXI-bonnen voor de inwoners van stad Brugge tussen 3 en 18 jaar.

Waar?
Bruggelingen kunnen voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro aan jeugd-AXI-bonnen gratis afhalen op de jeugddienst.
Ieder Brugs kind ontvangt dus 10 euro gratis om aan het jeugdwerk deel te nemen!
Haal de AXI-bonnen op vertoon van een klevertje van het ziekenfonds af op 3 locaties in Brugge
 Jeugddienst Brugge (Binnenweg 2, 8000 Brugge)
Zonder afspraak van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u of 14u en 16u30.
Of op afspraak.


Sportdienst Brugge (Jan Breydelstadion, Koning Leopold III laan, 8200 Brugge)
Zonder afspraak van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u of 14u en 16u00.



Sociaal Huis (Hoogstraat 9, 8000 Brugge)
Zonder afspraak van maandag tot vrijdag in de voormiddag (8u30 tot 12u) + de donderdagnamiddag (13u30 tot 16u30).
Of op afspraak op andere momenten.
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
Onderwijscheques stad Brugge

Sociaal Huis Brugge
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
T 050 32 77 70
F 050 32 77 77
info@sociaalhuis-brugge.be

Wat?

Jeugddienst Brugge
Binnenweg 2, 8000 Brugge

Het OCMW Brugge reikt voor het schooljaar 2015-2016 onderwijscheques uit. Bedoeling is dat gezinnen met beperkte financiële
http://www.sociaalhuismiddelen, minder financiële drempels ervaren
bij de aankoop van materiaal of de deelname aan schoolse activiteiten.

brugge.be/nl/Nieuws/Index/3087/onderwijscheques-

Een onderwijscheque heeft een waarde van € 10 en kan aangekocht worden voor de prijs van € 2. De cheques zijn strikt
schooljaar-2015-2016
persoonsgebonden en het hele schooljaar
geldig.
De onderwijscheques kunnen aangekocht worden vanaf maandag 17 augustus in de Opvoedingswinkel (iedere werkdag van
8.30 tot 12 uur) en tijdens de zitdag van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.
Meer info vindt je in de folder, of in het Sociaal Huis (Hoogstraat 9, 8000 Brugge of telefonisch op het nummer 050 32 77 70).
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
DE LIJN

DE LIJN
www.delijn.be

Wat?
Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer, kan met deze info aan een gratis abonnement geraken van De Lijn voor zijn zoon
of dochter met een beperking. Hiervoor moet uw kind erkent zijn door het VAPH of FOD SZ. Als dit zo is zal er een Buzzy Pazz, als
uw kind jonger is dan 25 jaar, of een Omnipas, als uw kind ouder is dan 25 jaar, opgestuurd worden. Indien dit nog niet gebeurd
is, kan u altijd de dienst voor abonnementen van De Lijn telefonisch contacteren of mailen. Of u kan langsgaan in uw
dichtstbijzijnde lijnwinkel. Opgelet, het abonnement is enkel geldig bij De Lijn en niet bij andere busdiensten!

Voor wie?
Zoals hierboven vermeld, zijn de rechthebbenden op het gratis openbaar vervoer van De Lijn: personen met een beperking die
ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en personen met een beperking die een
tegemoetkoming krijgen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Mensen die de tegemoetkoming van het
FOD SZ krijgen, moeten ook gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan hebt u geen
recht op dit gratis vervoer. Voor kinderen jonger dan zes jaar of personen ouder dan 64 jaar, hoeft u dit niet door te geven aan
De Lijn omdat jonge kinderen gratis gebruik mogen maken van De Lijn en oudere personen krijgen automatisch een ander gratis
netabonnement.
Als uw zoon of dochter het moeilijk heeft met het zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer, dan kan u ook een kaart
voor een begeleider aanvragen. Dit doet u bij de dienst Abonnementen van De Lijn. De begeleider moet wel voldoen aan de
toekenningsvoorwaarden die u kan terugvinden bij de tweede nuttige link. Ieder persoon die mee is met uw zoon of dochter op
dat moment, mag gebruik maken van die kaart. Maar let op: de begeleiderskaart is geen geldig vervoersbewijs voor uw zoon of
dochter!

Waar?

Aan alle loketten van de Lijnwinkels over heel Vlaanderen.

Kostprijs?

Indien aan de voorwaarden is voldaan, is deze dienst gratis.

Nuttige links.

Voor meer info kunt u deze onderstaande links raadplegen:

www.delijn.be
http://www.delijn.be/vgv/abo_pmh.htm?ComponentId=33031&SourcePageId=342#dummy
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
NMBS

NMBS
www.belgianrail.be

Wat?
Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer, kan via deze informatie meer te weten komen over de tegemoetkomingen die de
NMBS kan aanbieden. Het kan gaan over verhoogde tegemoetkomingen, voorrang op een zitplaats of een kosteloze begeleider.
De aanvragen kan u online doen of u kan langsgaan in het dichtstbijzijnde station.

Voor wie?
De verhoogde tegemoetkoming is voor mensen die een terugbetaling krijgen van de gezondheidszorg of een beperkt
beroepsinkomen hebben. Als u dit kan bewijzen dan kan u telkens u de trein neemt, aan de halve prijs meereizen.
Als uw zoon of dochter een begeleider nodig heeft om met de trein te reizen, dan kan dit kosteloos. De begeleider reist gratis
mee op vertoon van de kaart van uw zoon of dochter. Het vervoersbewijs dat uw zoon of dochter betaald heeft, telt dus ook
voor de begeleider.
Als laatste heb je ook nog de optie voorrang op een zitplaats. Deze kan u aanvragen als uw zoon of dochter moeite heeft met
lopen of het lang moeten rechtstaan. Dit is iets wat u kan verkrijgen zonder extra kosten en het is ter aanvulling van uw
vervoersbewijs.

Waar?
De aanvragen kan u online doen op www.belgianrail.be of u kan langsgaan in het dichtstbijzijnde station.

Kostprijs?
Bij de verhoogde tegemoetkoming zijn alle treintickets met de helft goedkoper. Een kosteloze begeleider of de optie voorrang
op een zitplaats, zijn gratis.
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
Mutualiteiten
WAT?
Bij de mutualiteiten kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk met al je vragen. Heeft jouw probleem een
gespecialiseerde aanpak nodig of heb je behoefte aan intensieve begeleiding of ondersteuning? Dan zoeken we samen het
meest geschikte traject en de daaraan verbonden hulpverlening.
Je kan informatie en advies krijgen over aanvragen i.v.m. met materiele bijstand zoals incontinentiemateriaal, driewieler,
tandem….
Over hoe je sociale voordelen, tegemoetkomingen kan ontvangen.

WIE?
Iedereen kan beroep doen op de dienst maatschappelijk werk.

KOSTPRIJS?
De hulpverlening is gratis.
Hieronder een overzicht van de verschillende mutualiteiten
Zilverstraat 438000 Brugge
Telefoon: 050 44 79 79
Email: bm.brugge@bondmoyson.be
Email : sociale dienst: rdc.wvl@bondmoyson.be

Bond Moyson

Oude Burg 198000 Brugge
Telefoon: 050 44 05 00
E-mail: brugge@cm.be

CM Christelijke mutualiteit
Revillpark 18000 Brugge
Telefoon: 050 45 01 00
Email: info@imwvl.be

Liberale Mutualiteit
Gistelsesteenweg 294 b1 8200 Sint-Andries
Telefoon: 078 15 30 91
Email: zetel.brugge@oz.be

OZ
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Leopold II laan 22 , 8000 Brugge
Telefoon: 050 33 68 37
E-mail: brugge@partena-partners.be

Partena
Gistelsesteenweg 113a, 8200 SintAndries
Telefoon: 050 39 20 59
E-mail: info@vnz.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Generaal Lemanlaan 122, 8310
Assebroek
Telefoon: 050 36 80 90
E-mail: ag.brugge@euromut.be

Euromut
Torhoutsesteenweg 126 (bus 00/01),
8200 Brugge
Telefoon: 050 33 04 10
E-mail: 603beheerder@caamihziv.fgov.be

HZIV
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
VAPH

Hoofdzetel
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
T 02 225 84 11 (onthaal)
F 02 225 84 05 (algemeen)
E informatie@vaph.be
W www.vaph.be
Afdeling Brugge
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
8200 Brugge
T 050 40 67 11
F 050 39 36 80
E brugge@vaph.be

WAT?
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van
personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke
autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een beperking
op verschillende domeinen:
Densten en voorzieningen
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap bij middel
van begeleiding of opvang.
Hulpmiddelen en aanpassingen
Om zijn dagelijks leven beter te kunnen organiseren kan een persoon met een handicap tegemoetkomingen krijgen voor
hulpmiddelen of aanpassingen aan zijn woning of wagen.
Persoonlijke-assistentiebudget
Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.
Met zo'n budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.

WIE?
Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH). Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH steeds
de volgende definitie:
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"Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen
van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en
externe factoren."
Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken.
Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een
handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen. U vindt de voorwaarden en de procedure voor een aanvraag voor
ondersteuning onder de rubriek 'Ondersteuning aanvragen', in de blauwe menubalk bovenaan deze pagina.
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
VAPH RTH
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
Hoofdzetel
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
T 02 225 84 11 (onthaal)
F 02 225 84 05 (algemeen)
E informatie@vaph.be
W www.vaph.be
Afdeling Brugge
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
8200 Brugge
T 050 40 67 11
F 050 39 36 80
E brugge@vaph.be

WAT?
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.
Hiervoor hoef je géén aanvraag in te dienen bij het VAPH.
Rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit 3 vormen, dit gaat over begeleiding, dagopvang en verblijf.

1. Begeleiding
Heb je een vraag over je huishouden, administratie, werksituatie, …? Stel ze aan een begeleider. Hij of zij helpt je graag verder
tijdens individuele gesprekken van een tot twee uur.
Bij kinderen kan de begeleiding bestaan uit het leren omgaan met de handicap en het krijgen van hulp om de handicap te
aanvaarden. De ouders krijgen opvoedingsondersteuning.
Je kiest tussen:
* ambulante begeleiding = jij verplaatst je naar de hulpverlener
* mobiele begeleiding = de hulpverlener komt naar jou

2. dagopvang
Bij dagopvang zorgt een VAPH-voorziening voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, dansen, een
uitstap, …
Dagopvang is er op week- én weekenddagen. Als je dat wilt, kun je ook een halve dag gaan.

3. verblijf
Lukt het tijdelijk niet om alleen thuis te blijven? Dan kun je terecht in een VAPH-voorziening. Deze biedt je 's avonds, 's nachts en
’s ochtends ondersteuning. Nachtopvang is er tijdens de week en in het weekend.
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HOE?
Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden. Je betaalt een deeltje zelf, de rest neemt het VAPH op zich.
Maak je gebruik van RTH? Dan is een stukje van de kosten voor jou.
* Begeleiding: maximum 5 euro per sessie
* Dagopvang: maximum 9,6 euro per dag opvang
* Verblijf: maximum 24,14 euro per nacht verblijf
Jouw RTH-punten
Het VAPH neemt het andere deel van je kosten voor zijn rekening. Hoe werkt het? Jij krijgt per kalenderjaar maximaal acht
punten. Dat bespreek je met je RTH-aanbieder. Je kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning je die punten inzet. Per
gebruikte RTH-ondersteuning 'betaal' je met een deeltje van je
punten.
* Begeleiding, ambulant: 0,1555 punten per sessie
* Begeleiding, mobiel: 0,220 punten per sessie
* Dagopvang: 0,087 punten per dag opvang
* Verblijf: 0,130 punten per nacht verblijf
Een overzicht
Toegegeven, de punten zijn niet eenvoudig te berekenen. Om je een idee te geven, hier alvast een overzicht.
De acht punten staan voor bijvoorbeeld:
* 51 ambulante begeleidingen
* of 36 mobiele begeleidingen
* of 91 dagen dagopvang
* of 61 nachten verblijf
Uiteraard mag je jouw RTH ook combineren. Bijvoorbeeld 36 dagen en nachten opvang. Of een andere keuze die jij maakt.
De berekening
Wees gerust: je hoeft zelf niet uit te rekenen wat je al opmaakte en wat nog rest. Op www.vaph.be vind je een handig
rekensysteem die dat voor jou doet.
Of vraag gewoon aan je RTH-aanbieder(s) hoe het met je puntensaldo staat, en welke ondersteuning ze je nog kunnen bieden.

WIE?
RTH is er voor iedereen die nood heeft aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning. Ook voor jou, als je voldoet aan deze vijf
voorwaarden:
1. Je hebt een (vermoeden van) handicap.
2. Je bent jonger dan 65 jaar. Ben je al erkend als persoon met een handicap
door het VAPH? Dan speelt je leeftijd geen rol.
3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. Je hebt nog geen budget van het VAPH (Persoonlijke-assistentiebudget of
Persoonsgebonden Budget)
5. Je krijgt nog geen ondersteuning via Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM),
Multifunctionele Centra (MFC) of intensieve thuisbegeleiding.
LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING
Nood aan een beetje extra hulp? Zodat jij zelfstandiger kunt leven en jouw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan is er
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
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WAAR?
Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden.
Waar vind je ze?
* Bel gratis naar de Vlaamse infolijn op 1700
* Surf naar www.vaph.be/adressen
CONTACT
Nog vragen?
Bel 02 225 85 97 of mail informatie@vaph.be.
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Is er een tegemoetkoming mogelijk?
VAPH
Persoonsvolgende financiering ( PVF)
persoonlijke – assistentiebudget ( PAB)

Hoofdzetel
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
T 02 225 84 11 (onthaal)
F 02 225 84 05 (algemeen)
E informatie@vaph.be
W www.vaph.be
Afdeling Brugge
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
8200 Brugge
T 050 40 67 11
F 050 39 36 80
E brugge@vaph.be

Persoonsvolgende financiering (PVF)
De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden in de toekomst van persoonsvolgende
financiering anders georganiseerd en gefinancierd.

Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:
 trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB)
 trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)
Trap 1: Het Basisondersteuningsbudget (BOB)
Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.
Het BOB kan dienen om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor een poetshulp of een vriend te vergoeden voor
vervoersonkosten. Het BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp (RTH) van het VAPH te betalen.
Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden.
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Het BOB is combineerbaar met RTH, met de tussenkomsten van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van
de federale overheid. Het BOB kan niet gecombineerd worden met een PVB.
Het BOB wordt geleidelijk aan ingevoerd.De eerste BOB's worden uitbetaald vanaf september 2016, stapsgewijs en aan
bepaalde groepen.
Eerst zal een groep meerderjarige personen met een handicap in aanmerking komen voor een BOB. Deze personen hebben een
erkende handicap, staan al geregistreerd op de CRZ-lijst (Centrale Registratie van Zorgvragen) sinds een bepaalde datum of voor
een bepaalde periode (nog te beslissen) en krijgen nog geen enkele vorm van ondersteuning van het VAPH.
In een volgende fase zullen de andere mensen die recht hebben op een BOB dit uitgekeerd krijgen.
De uitbetaling zal automatich gebeuren. Daarvoor hoeven geen extra stappen ondernomen te worden.

Trap 2 : Het Persoonsvolgend Budget (PVB)
Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. De budgetcategorieën variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. In welke
categorie iemand terechtkomt, is afhankelijk van zijn noden en vragen.
Om een PVB aan te vragen, moet een ondersteuningsplan PVB ingediend worden. Dat plan brengt duidelijk en gemotiveerd in
kaart welke ondersteuning er gevraagd wordt. De persoon met een handicap kan dat plan zelf opstellen, of met hulp van een
Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of een andere instantie zoals de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de
gebruikersorganisaties.
Een erkend multidisciplinair team beoordeelt de handicap, objectiveert de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt de
budgetcategorie en verzamelt informatie over de dringendheid van de vraag.
Een prioriteitencommissie beoordeelt of de vraag naar een PVB op korte of op langere termijn kan beantwoord worden.
Het VAPH kent het persoonsvolgend budget toe.
Een PVB is beschikbaar op drie manieren:
 cash – De persoon krijgt geld waarmee hij zelf de nodige ondersteuning organiseert of inkoopt én betaalt. Hij beheert
het budget en legt zelf verantwoording af bij het VAPH.
 voucher – De persoon koopt zijn ondersteuning in bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is. Het VAPH
betaalt de ondersteuning rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder. De zorgaanbieder legt verantwoording af aan
het VAPH.
 combinatie van cash en voucher – De persoon krijgt en besteedt een deel van zijn PVB cash, de rest spendeert hij met
vouchers.
Een PVB dient om zorg en ondersteuning in te kopen: in het eigen netwerk en bij toegankelijke zorgcentra, professionele
zorgverleners en gespecialiseerde, door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
Bijstandsorganisaties kunnen de persoon bijstaan om zijn budget te beheren.
Het PVB is combineerbaar met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoetkomingen van de federale
overheid. Het PVB kan niet gecombineerd worden met een BOB.
Vanaf 1 april 2016 kan een meerderjarige die nood heeft aan intensieve of frequente begeleiding, een aanvraag indienen voor
een PVB bij het VAPH.
De eerste PVB’s worden toegekend vanaf 1 september 2016.
Op 1 januari 2017 worden alle meerderjarige personen die op dit moment gebruikmaken van zorg en assistentie van het VAPH,
omgeschakeld naar het nieuwe systeem. Hoe dat precies verloopt, ligt nog niet vast. Sowieso wordt de continuïteit van de zorg
die die personen krijgen, gegarandeerd.

Persoonlijke – assistentiebudget PAB
Misschien verkiest u thuis te blijven wonen in de plaats van de stap naar een voorziening te zetten. Of verblijft u momenteel in
een voorziening, maar wil u graag uw eigen thuis.
Die keuze ligt echter niet zo voor de hand. Meestal hebt u immers hulp nodig als u op uw eentje thuis wil (blijven) wonen. Hulp
bij allerlei activiteiten uit het dagelijks leven. Het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) kan u in die zin een oplossing bieden. Het
is een stap naar een zelfstandiger leven, naar meer sociale integratie.
Door middel van het PAB kan u immers niet alleen hulp krijgen om u aan te kleden, te koken, te eten of op te ruimen, maar ook
voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning
behoren tot de mogelijkheden.
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Je staat er niet alleen voor:
kansen tot ontmoeting
en vorming

ONTMOETING
Azo
Inclusie
De speelschommel

p 82
p 83 – 84
p 85

VORMING
Inter
Autisme centraal

p 86
p 87-88
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Je staat er niet alleen voor:
ontmoeting
AZO

Vzw AZO ‘anders zonder onderscheid’
Leiseleveld 15a
8200 BRUGGE
TEL: 050 39 19 20

Wat?

Mail: krista.krekelberg@skynet.be OF secretariaat@inclusievlaanderen.be

AZO biedt een ruim aanbod vrijetijdsactiviteiten aan en richt zich daarbij tot gezinnen met een zorgenkind – jongere of
volwassene die extra ondersteuning krijgen. Vzw AZO tracht activiteiten op maat te organiseren. De activiteiten gaan altijd voor
de groep van AZO alleen door.
Voorbeelden:








Zwembad
Cinema
Speeldorp
Uitstap
Brussennamiddag (namiddag speciaal voor broers en zussen)
Een praat- en ontspanningsavond voor de ouders en/of begeleiders
secretariaat: 02 247 28 20
…

Voor wie?
Vzw AZO richt zich naar gezinnen met een zorgenkind – jongere of volwassene die extra ondersteuning vragen.
Postnummer stad
Tel:
Waar?
Mail:
Webpagina:
De locatie is afhankelijk van de activiteit die
ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast is er ook nog een maandelijkse nieuwsbrief
voor iedereen die z’n mailadres doorgeeft aan AZO.

Wanneer?
Indien je op de hoogte wil gehouden worden van de georganiseerde activiteiten stuur je als ouder je contactgegevens door naar
de organisatie.

Kostprijs
Er hoeft geen lidgeld betaald te worden. Er is enkel een onkostenvergoeding per activiteit waar je aan deelneemt die je zelf
dient te betalen.
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Je staat er niet alleen voor:
kansen tot ontmoeting en vorming.
Inclusie
Inclusie Vlaanderen vzw
Albert Giraudlaan 24
1030 BRUSSEL

TEL: 02 247 28 20
Mail: secretariaat@inclusievlaanderen.be
Site: http://www.inclusievlaanderen.be/

Wat?
Inclusie Vlaanderen is de vereniging van én voor personen met een verstandelijke handicap en hun uitgebreid sociaal netwerk.
Ze heeft als doel hun belangen en rechten te behartigen en hen ondersteuning te bieden, dit alles vanuit het inclusieve
gedachtegoed. Het belang van de persoon met een verstandelijke handicap zal hierbij steeds primeren.
Inclusie Vlaanderen vzw :
 verdedigt de belangen van personen met een verstandelijke handicap op zowel lokaal als Vlaams niveau door haar
aanwezigheid in de diverse overlegorganen;
 organiseert ontspannende activiteiten voor personen met een verstandelijke handicap en hun directe omgeving. Dit
gaat van sport- dans- en feestactiviteiten in onze lokale afdelingen tot een familiedag voor al onze leden;
 zorgt voor informatie en ondersteuning door informatie avonden te organiseren over bijvoorbeeld juridische
bescherming, of de wijzigingen in het zorglandschap, maar ooksecretariaat:
door informele
te verzorgen tussen ouders
02contacten
247 28 20
over zeer praktische zaken. Op Vlaams niveau informeren we onze leden via het ledentijdschrift "Onze Stem" met
artikels over beleidskwesties, sociaal-juridische thema's en interviews met gebruikers, ouders en professionelen.
 Leden van Inclusie Vlaanderen kunnen tevens op elk ogenblik terecht bij ons voor sociaal-juridische informatie en
adviezen
 Communicatiepas:
Postnummer
een document waarmee elke persoon met een verstandelijke handicap
zich instad
het dagelijkse leven kan redden. Als je
Tel:
wat moeilijk uit je woorden geraakt, zal dit hulpmiddel je verder helpen. meer info op www.communicatiepas.be
Mail:
Vzw Gipso:
Webpagina:
Samen met sociale ondernemers, ouders, professionelen en academici richtte
Inclusie Vlaanderen de vzw GiPSo op, met als
enige en belangrijkste doel: initiatiefnemers die projecten in eigen regie willen opzetten, bij te staan vanaf de initiatie tot en met
de nazorg.
meer info op www.gipso.be
Activiteiten afdeling Brugge
 3-maandelijkse nieuwsbrief “Hallo Inclusie”
 Dansatelier maandelijks op zaterdag
 Theateratelier maandelijks op zaterdag
 Bewegen op muziek maandelijks op zaterdag
 Speeldorp maandelijks op zondag
 Kaas en wijn avond
 Bowling (2x per jaar)
 Namiddag fuif
 Feest van de ateliers
 Uitstap
 Kerstfeest
 Infoavond 1 à 2x/jaar
 Bezoeken aan voorzieningen 2à3x/jaar
 …
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Voor wie?
personen met een verstandelijke handicap, hun familieleden en alle mensen die inclusie nastreven.

Waar?
Activiteiten gaan door in de omgeving van Brugge of Beernem.
Inclusie Vlaanderen vzw
Albert Giraudlaan 24
1030 BRUSSEL
Tel: 02/247 28 20 of mail: secretariaat@inclusie.be
www.inclusievlaanderen.be of op onze facebookpagina
Afdeling Brugge:
Annick Schneider (secretaris)
Wellingstraat 24
8730 Beernem
Tel: 050 79 04 35 of annick.schneider@live.com
Ria Bruyneel (voorzitter)
Gulden-Vlieslaan 46
8000 Brugge
Tel: 050/33 07 29 of 0498/37 17 41 of ria.bruyneel@outlook.com

Wanneer?
Activiteiten doorheen het hele jaar (afdeling Brugge).

Kostprijs
Lidgeld: 35 euro per jaar. Activiteiten meestal gratis voor de persoon met een beperking.
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Je staat er niet alleen voor:
kansen tot ontmoeting en vorming.
De speelschommel

De Speelschommel
Nijverheidsstraat 12, 8450 BREDENE
Tel: 0474/35 63 10 of 0497/12 17 38
Mail: c.floree@deschommel.be OF c.box@deschommel.be
Webpagina: www.deschommel.be of op onze fb-pagina

Wat?
Vzw De Speelschommel is een Bredense vereniging die meermaals per jaar leuke gezinsactiviteiten aanbiedt aan gezinnen van
kinderen mensen met een beperking/autisme. Dit gaat van bijvoorbeeld: sinterklaasfeest, paasontbijt met facultatieve raap,
bedrijfsbezoek, gezamenlijke uitstappen, sportdag, tot thema – avonden.

Voor wie?
Voor gezinnen van kinderen/mensen met een beperking (ruim genomen)/autisme.

Waar?
Regio Bredene of daarbuiten (indien de betrokkenen zich wensen te verplaatsen naar Bredene).

Wanneer?
De geplande activiteiten zijn terug te vinden onder ‘Kalender’ op de site www.deschommel.be .

Kostprijs?
De activiteiten worden gratis of aan een heel democratische prijs aangeboden.

BuBAO Het Noordveld

BuSO Ravelijn

vzw Sint-Lodewijk

Brugge

85

Je staat er niet alleen voor:
kansen tot ontmoeting en vorming.
Vorming

Inter
Ardooisesteenweg 73
8800 Roeselare
Tel: 051 24 22 06
Mail: info@intro-events.be
Site: http://www.inter.vlaanderen/

Wat?
Sinds 1 mei 2015 maakt Intro deel uit van een nieuwe organisatie: we bundelen onze krachten met het Vlaams
expertisecentrum Enter en de 3 provinciale adviesbureaus toegankelijkheid: Westkans, Toegankelijkheidsbureau en ATO. Samen
werken we aan meer toegankelijkheid!
Maar een nieuwe organisatie vraagt een nieuwe naam: we gaan samen verder als Inter, 'Tussen mens en omgeving'. Mensen
hebben een handicap wanneer de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Als schakel tussen de mens en de
omgeving wil Inter de interactie tussen beide verbeteren.
Net als Intro maakt Inter evenementen toegankelijk voor mensen met een handicap. Maar Inter is meer. We bieden ook
bouwkundig toegankelijkheidsadvies, zijn een expertisecentrum in toegankelijkheid en universal design, geven vormingen,
adviseren overheden, doen aan onderzoek… Meer over dat aanbod lees je op www.inter.vlaanderen.

Voor wie?







mensen met een fysieke handicap
doven en slechthorenden
blinden en slechtzienden
mensen met een verstandelijke beperking
personen met autisme
mensen met een tijdelijke beperking

Waar?
In agenda vind je al de verschillende activiteiten terug die toegankelijk werden gemaakt: www.intro-events.be/agenda.

Wanneer?
De datum is afhankelijk van de gekozen activiteit.

Kostprijs?
De kostprijs is afhankelijk van de gekozen activiteit.
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Je staat er niet alleen voor:
kansen tot ontmoeting en vorming.
Vorming

Autisme Centraal
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
Tel: +32 (0) 9 238 18 18
Mail: info@autismecentraal.com
Site: www.autismecentraal.com

Wat?
Autisme Centraal staat voor informeren via avondlezingen, tijdschrift, publicaties…, voor inspireren door projecten,
AutismeBelevingsCircuit, Autismevriendelijkheid…, voor opleiden met cursussen in Vlaanderen en Nederland, studiedagen,
consultatie… Autisme Centraal gaat geen diagnose stellen of langlopende individuele begeleidingen bieden. Daarnaast biedt
Autisme Centraal ook nog brugactiviteiten voor personen met autisme.

Voor wie?
Voor personen met autisme of mensen die een familielid, vriend of kennis hebben met autisme. De Brugactiviteiten zijn enkel
voor volwassenen et autisme (18 jaar of ouder) die in Vlaanderen wonen.

Waar?
Brugactiviteit: Afhankelijk van de brugactiviteit gaat deze door in Gent, Brussel, Antwerpen…
De plaats waar de andere activiteiten doorgaan zoals de lezingen worden dan doorgegeven via contact.

Wanneer?
Een brugactiviteit wordt elke maand georganiseerd, hiervan krijg je een jaarplanning. Via contact kunnen dan ook de data van de
avondlezingen en andere activiteiten worden bevraagd.

Kostprijs?
Brugactiviteit: de kostprijs is afhankelijk van de activiteit. Met lidgeld wordt niet gewerkt en het eventuele
kennismakingsgesprek is gratis.
Eventuele kostprijzen van andere activiteiten zoals lezingen worden dan meegedeeld.

BuBAO Het Noordveld

BuSO Ravelijn

vzw Sint-Lodewijk

Brugge

87

