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Voorwoord

Beste ouders, collega’s, sympathisanten,

Wij hopen dat jullie met volle teugen hebben mogen genieten van een
deugddoende zomer. Ondertussen gaat het gewone leven terug zijn
gangetje en is het weer hoog tijd voor nieuws vanuit Kadodder.
De voorbije edities hebben we regelmatig stilgestaan bij de
veranderingen in het zorglandschap. Ook binnen onze werking werd
het tijd voor vernieuwing. We stellen dan ook heel graag het werken
met Pakketjes voor!
Verder geven we graag het woord aan Marijke die sinds juni de nieuwe
teamcoach van het kinderteam is.
Ook onze ouderwerking zal er voortaan een beetje anders uitzien, hier
vertelt collega Chris wat meer over.
Naast onze vaste rubrieken laten we jullie nog kennismaken met Sam
die reeds 5 jaar in dienst is, we stellen de Leespraat-methode voor en
last but not least een verslag van de Special Olympics.

Alvast veel leesplezier!

Lachen geeft kracht!
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Nieuws uit Kadodder

Werken met pakketten in Kadodder
Uw thuisbegeleider heeft het u wellicht al vaak verteld over de vele
veranderingen in het zorglandschap. Naar aanleiding van deze wijzigingen
hebben we als dienst nagedacht hoe we ons beter kunnen profileren: naar
gezinnen, maar ook naar andere diensten toe.
In overleg met de thuisbegeleidingsdiensten van de andere provincies
kwamen we op het idee om ons aanbod te gaan indelen volgens modules,
dat wil zeggen inhoudelijke pakketten die wij aan gezinnen kunnen
aanbieden. De term pakket i.p.v. module ligt beter in de mond en wordt
vanaf nu door ons gebruikt.
Nieuw aan het werken met pakketten is dat er een tijdslimiet en een aantal
contacten aan gekoppeld is.
Bijvoorbeeld:
Opvoedingsondersteuning: dit kan voor een periode van 2 jaar en omvat
maximaal 48 contacten.
Beschermingsmaatregelen: dit loopt over een periode van 6 maanden en
omvat maximaal 6 contacten.
We hebben alle thema’s die u in de volle cirkel kon terugvinden omgezet
naar pakketten. We blijven dus met u rond dezelfde thema’s werken.
Waarschijnlijk komen er nog pakketten bij. Tijdens de start van de
begeleiding (het voortraject), kan u met uw thuisbegeleider kijken welk
pakket of pakketten het beste aan uw hulpvraag tegemoetkomt. De
thuisbegeleider heeft een begeleidingsplanner op zak, dit is een handig
overzicht van alle pakketten. Dit helpt u om met hem/haar een goede keuze
te maken.
Het is mogelijk om meerdere pakketten te kiezen; we hanteren een limiet
van drie pakketten. Indien een pakket afgerond wordt, bekijkt u met de
thuisbegeleider welke hulp er nog verder nodig is. Vanaf 1 januari 2017
werken we met pakketten voor alle nieuwe begeleidingen.
Voor de lopende begeleiding kan er in principe nog verder gewerkt worden
met de vertrouwde cirkel. Er zal wel geleidelijk een overgang gemaakt
worden naar het nieuwe pakkettensysteem.
Heeft u nog vragen over het werken met pakketten? … Aarzel niet om ze aan
Uw thuisbegeleider te stellen. Hij/zij zal ze met plezier beantwoorden.
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Nieuws uit Kadodder

Nieuwe collega
Hallo iedereen,
Ik ben Marijke, de nieuwe teamverantwoordelijke van het kinderteam
van Kadodder. Ik woon samen met mijn man in Zoersel en ben
‘ploetermama’ van 5 kinderen (Liselore (24j), Pieter (22j), Lander
(19j), Kato (13j) en Simon (11j)), waarvan er één pas het huis uit is.
Het pad van mijn loopbaan ging langs het revalidatiecentrum in
Pulderbos, waar ik 14 jaar werkte met ouders en kinderen met
longproblemen. Vaak heel jonge kindjes die te vroeggeboren waren,
maar ook pubers en jongvolwassenen.
Vervolgens pendelde ik 10 jaar naar Antwerpen naar het centrum
ZitStil, om oudertrainingen, workshops en infoavonden te geven over
ADHD. Dit combineerde ik de laatste 5 jaar met een job op het
Familieplatform Geestelijke
Gezondheid, een platform dat ook
aandacht wil geven aan de mensen die
zorgen (ouders van, kinderen van,
broers en zussen van, …).
Nu start een nieuwe uitdaging voor mij
in Kadodder in Zoersel. Heerlijk, nu kan
ik iedere dag met de fiets komen
(tenminste als het niet regent 😉)!
Ik kan alvast rekenen op een
uitgebreid, enthousiast en sterk team
van thuisbegeleiders. ‘Samen mensen laten groeien vanuit talent’, is
mijn motto en deze job sluit hier perfect bij aan.
Marijke
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Nieuws uit Kadodder

Een vervolg van de ouderwerking …
De ouderwerking van Kadodder krijgt een hernieuwde start. Na vijf jaar
geëngageerde inzet gaf Marleen Van Noten de fakkel van
verantwoordelijke voor de ouderwerking door.
Als thuisbegeleidster en lid van de ouderwerkgroep stelde ik me
kandidaat en met veel goesting startte ik op 1 september als het
nieuwe aanspreekpunt voor de ouderwerking van Kadodder.
De ouderwerking bestaat uit een vaste kern ouders die zich engageren
tot meedenken en ondersteunen van Kadodder en daarnaast een groep,
even geëngageerde ouders, die sporadisch een handje bijsteken bij
activiteiten, praatgroepen of als contactouders.
Een hernieuwde start schept natuurlijk ook kansen. Hebt u interesse in
onze ouderwerking, nieuwe ideeën, vragen? Ik ben steeds bereid mee
te denken om samen onze ouderwerking nieuw leven in te blazen.
U kan mij elke maandag van 9u tot 14u bereiken op het algemeen
nummer van onze dienst 03/312 45 41 of via mail
ouderwerking@kadodder.be.

Tot gauw?
Chris Van Bastelaer
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Nieuws uit Kadodder

Music For Life

Ook dit jaar organiseert Studio Brussel de ‘warmste week’ van 18 t.e.m. 24
december 2017. Dit is een inzamelactie voor allerlei goede doelen.
Wij zijn met Kadodder geregistreerd en goedgekeurd als goed doel!
Mensen kunnen zelf een goed doel steunen met een actie en uiteraard hopen wij
dat zoveel mogelijk mensen een actie willen opzetten voor Kadodder!
Dit hoeft niet groots opgezet te zijn, bv. koekjesverkoop, pannenkoekenslag,
rommelmarktje, garageverkoop, sjaals breien en verkopen, ….
Je kan ook met je klas een koekenbak via Ketnet organiseren! Je juf of meester
weten er vast meer over.
Wens je dit te doen of ken je mensen die iets wensen te organiseren? Ga dan als
volgt te werk:
-

Surf naar https://dewarmsteweek.stubru.be/, onderaan de pagina klik je op
“registreer je actie” en selecteer Kadodder als je goed doel.
Je vult de details in van de actie die jij gaat organiseren om geld in te zamelen.
Je registreert je op deze site.
Je neemt contact op met Kadodder om ons op de hoogte te houden van jouw actie.
De Koning Boudewijnstichting ziet erop toe dat de giften correct verzameld en
uitbetaald worden.

Tijdens de warmste week kan je ook een plaatje aanvragen voor Kadodder.
Of schrijf je in voor de Warmathon van Studio Brussel, meer informatie hierover
vind je op de website van de warmste week.
Wil je zelf steunen of ken je mensen die ons initiatief wensen te steunen zonder een
actie op te zetten dan kan je ook een gift storten op het rekeningnummer BE 414124-0193-2110. Vanaf 40 euro ontvangt u hiervoor een fiscaal attest. Vermeld
“gift met fiscaal attest”.
Wil je meer info of heb je vragen betreffende acties die je wil opzetten of andere
manieren om ons te steunen? Aarzel dan niet en neem contact met Bart
Vanvaerenbergh.
Nieuwe Locatie:
Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke
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Nieuws uit Kadodder

Triple P
Ben je op zoek naar een passende aanpak voor je kind
of jongere?
Wil je je eigen opvoedingsvaardigheden verfijnen of
versterken?
Dan is Triple P misschien iets voor jou!
Triple P is een intensief trainingsprogramma voor ouders van
kinderen die een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar bereikt hebben.
Je leert Triple P opvoedingsstrategieën toepassen in concrete
opvoedingssituaties.
Samen kijken we naar het gedrag van jouw kind en je eigen invloed
hierop.
Waarom reageert jouw kind op een bepaalde manier? Hoe stimuleer je
gewenst gedrag? Hoe breng je je kind tot rust? Hoe pak je ongewenst
gedrag aan? Hoe ga je om met stressvolle situaties?
We vertalen het programma naar jouw gezin, rekening houdend met de
emotionele noden van jullie kind.
Het Triple P-aanbod kan thuis of op de dienst aangeboden worden in 5
tot maximum10 sessies.
Interesse?
Meld het aan je thuisbegeleid(st)er of rechtstreeks via
thuisbegeleiding@kaodder.be of 03/312 45 41
Het Triple P Team: Kristel, Alexandra en Hilde
8

Nieuws uit Kadodder

Praktische Pedagogische Thuishulp (PPTH)
Vanuit Kadodder bieden wij ook Praktisch Pedagogische Thuishulp aan.
De thuishulp richt zich tot jonge kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden
en kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.
De thuishulp biedt ondersteuning, die er op gericht is de draaglast van
de ouders in hun opvoedende taak te verminderen, door de zorg een
aantal uren over te nemen of mee-te-dragen in het eigen vertrouwde
milieu.
De begeleiding kan zowel gebeuren bij activiteiten binnen- als buitenshuis.
De thuishelper doet geen huishoudelijk werk tenzij dit in functie staat
van de begeleiding.
De thuishelper is geen ‘onthaalmoeder’. De zorg en
verantwoordelijkheid voor de broers en zussen zonder beperking blijft
de taak van de ouders.
Voor cliënten met ernstige medische zorgen, is er voorafgaand overleg
vereist. De thuishelper stelt geen verpleegkundige handelingen.
De begeleiding gebeurt in het Nederlands.
De dienst kan niet garanderen dat de thuishulp steeds door dezelfde
persoon gebeurt.
Indien u hierover meer info wenst, gelieve uw thuisbegeleider aan te
spreken of onze dienst te contacteren.
Dit kan telefonisch op 03/312 45 41
(vragen naar Ils) of via mail
ppth@kadodder.be.
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Nieuws uit Kadodder
Leespraat: Van lezen naar praten
“Om dzee tkset te lzeen meoetn de ltteres neit ni de jsiute vlogodre
saatn. Wennnaer de bigen en enidlteter jiust satan kan u deez, michssein
met mieote, lzeen”. Wij lezen woorden niet letter per letter maar
herkennen de meeste woorden in hun geheel.

Op dit principe baseert Leespraat zich om
kinderen
met
ontwikkelingsvertraging
(oorspronkelijk
voor
kinderen
met
Downsyndroom) te stimuleren om te leren
praten.

In plaats van alleen te praten, worden
woorden
opgeschreven
of
op
een
woordkaartje getoond. De methode heeft
het meeste effect wanneer deze zoveel
mogelijk in de natuurlijke omgeving
ingezet wordt. De woordjes worden
stelselmatig aangeleerd, aansluitend op de
interesses en leefwereld van het kind via
het principe van matchen, kiezen,
benoemen.
Zeer
korte
dagelijkse
oefeningen en spelletjes leren het kind om een woord te herkennen en
het kind wordt uitgenodigd om het uit te spreken.
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Nieuws uit Kadodder

Al heel jonge kinderen (1 à 2 jaar) kunnen
starten met Leespraat zolang er telkens wordt
afgestemd op de leefwereld en mogelijkheden
van het kind. Aanvankelijk ziet het kind de
woordjes net zoals ze een prentje of een foto
zien: als één geheel. De woordjes ondersteunen
het spraakproces net zoals bij SMOG (spreken
met ondersteuning van gebaren). Beide
methoden kunnen ook gecombineerd worden.
Stapsgewijs leert een kind meer onderscheid te
maken in de woordbeelden en kan het zijn woordenschat uitbreiden.
Gaandeweg leert het kind ook om zinnetjes vormen.

Leuke bijkomstigheid: Leespraat is geen leesmethode maar kinderen
kunnen vaak in een latere fase toch (soms beperkt) leren lezen en
kunnen aansluiten bij het spellend leren lezen.
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Nieuws uit Kadodder

Ontwikkelings gebonden speelgoed
In de aanloop naar Sinterklaas- en eindejaarsfeesten wordt aan de
thuisbegeleid(st)ers vaak de vraag gesteld: welk speelgoed is geschikt voor
ons kind-JOVO, is er specifiek materiaal, wat kunnen we spelen?
Dit bracht ons op het idee om een artikel te maken over spel en speelgoed.
Spelen gaat steeds samen met plezier maken, aangenaam bezig zijn en je
goed voelen. Er is dan ook interactie en contact. Bij het spelen hou je best
rekening met de interesses van het kind.
Voor een kind dat moe of overladen is kan spelen bestaan uit samen op de
grond liggen, masseren, … Bij een druk en energiek kind kan spelen samen
springen of rondlopen zijn.
Bij het spelen met kinderen met een beperking moet je rekening houden met
de eigenheid en de noden van het kind.

Kinderen met een beperking vertonen vaak langer gedrag dat op hun eigen
lichaam gericht is.
Bv. wiegen, alles in de mond steken, op de tong zuigen, …
Tijdens het spel kan je hierop ingaan door bv. samen rond te draaien op een
draaistoel, mondje en wangen masseren, spelen met de handen,
vingerpoppetjes op de vingers zetten…
12

Nieuws uit Kadodder
Kinderen met een beperking spelen vaak meer chaotisch. Ze reageren op
elke prikkel uit hun omgeving
Probeer structuur en ordening aan te brengen. Laat kind kiezen tussen 2
dingen. Beperk het aanbod. Ook het tijdstip van spelen kan een rol spelen:
een kind dat honger heeft, moe is, ... zal niet tot spel komen.
Kinderen met een beperking combineren minder in hun spel
Blokken dienen om mee te bouwen maar niet om in een vrachtwagen te
laden. Poppen dienen om eten te geven maar niet om poppenkast mee te
spelen… Tijdens het samenspelen kan je proberen andere voorbeelden te
geven en te kijken of het kind gaat nabootsen of hierin meegaat.
De overstap naar een volgend stadium in de ontwikkeling verloopt niet altijd
even vlot
Kinderen met een beperking functioneren tijdens vrij spel vaak op een lager
niveau. Bv. tijdens het samenspelen zet Sarah de blokjes op elkaar. Tijdens
vrij spel gooit Sarah de blokjes op de grond en kruipt ze erachteraan.
Vele kinderen met een beperking blijven langer experimenteren met
speelgoed wat kan inhouden dat speelgoed sneller stuk gaat omdat ze er
langer mee gooien of omdat ze het langer in de mond steken.
Als je samenspeelt kan je proberen een stapje verder (hoger) te gaan.
Probeer wel te starten op het niveau van het kind zodat het betrokken is.
Veel herhalen geeft voor het kind een gevoel van veiligheid.
Kinderen met een beperking spelen vaak op een stereotiepe manier met
speelgoed
Alle aandacht gaat naar dat ene speelgoedje of naar een onderdeel ervan
(bv. wielen van een auto)
Vaak geeft dit een gevoel van rust, veiligheid en zekerheid. Je kan hierin dan
ook best meegaan en toch ook proberen uit te breiden.
Een kind dat veel gooit met speelgoed is vaak geïnteresseerd in het effect
van het gooien. Probeer speelgoed vast te hangen of heel groot speelgoed
aan te bieden of vooral ook effect speelgoed (actie-reactie) aan te bieden.
13

Nieuws uit Kadodder
Kinderen met een beperking hebben hun eigen mogelijkheden, hun eigen
temperament
Er zijn kinderen met een rustig of een actief temperament. Er zijn kinderen
die graag veel aandacht hebben. Er zijn kinderen die snel en minder snel
nabootsen….
Hiermee kan je rekening houden tijdens het spel. Rustige kinderen houden
van rustige spelletjes en kunnen ook wat extra prikkels gebruiken. Actieve
kinderen zullen buiten veel plezier hebben. We kunnen manieren vinden om
hen via spel tot rust te brengen.

Kinderen met een motorische beperking kunnen uit zichzelf geen goede
houding vinden om ontspannen te spelen.
Voor we gaan spelen kan je best overwegen welke houding best is voor je
kind. Soms is een aangepaste houding (vb. een zitschelp) nodig. Wanneer
het kind ontspannen kan zitten, krijgt het een andere kijk op de omgeving en
kan het beter omgaan met speelgoed. Er is dan ook meer contact mogelijk.
Vragen rond het kiezen van specifiek speelgoed en spelmateriaal kan je
zeker met je thuisbegeleid(er) bespreken. Er bestaan veel lijsten met
geschikt speelgoed per leeftijdscategorie. Vaak is er voor kinderen met een
beperking nog extra zoek-, probeer- en denkwerk nodig om geschikt spelspeelgoed te vinden.
Wij wensen U een uw kind-jongeren alvast veel speelgenot!!!
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Agenda
Nieuws van de brussenwerking
Beste brussen, beste ouders,
De erg geslaagde en gesmaakte activiteit in
Technopolis ligt al weer enkele maanden achter
ons. Ruim twintig brussen gaven er hun ogen en
oren de kost en experimenteerden er op los. Het
was ook mooi om zien hoe brussen die elkaar
niet kenden, toch fijne contacten legden!
Nu is het de hoogste tijd om uit te kijken naar
onze volgende activiteit, nl. de ‘ouder-brusnamiddag’. Deze gaat door op
zaterdag 14 oktober v.a. 13.00h. op de dienst: Oostmallebaan 50 in
Zoersel. In tegenstelling tot eerdere edities, kiezen we er nu voor om deze
namiddag te organiseren voor de ouders en de brussen, dus zonder uw kind
met beperking. We vinden de exclusieve aandacht voor de brus erg
belangrijk. Komt daarbij dat we geen opvang kunnen garanderen voor de
kinderen met beperking. Hopelijk weerhoudt dit u er niet van toch aanwezig
te zijn. Als je als ouder niet aanwezig kan zijn, is de brus ook welkom.
Vermeld dit als je inschrijft! Als je in dit geval de brus niet kan brengen, laat
het ons weten. Indien mogelijk zoeken wij een oplossing maar kunnen deze
niet garanderen!
Voor meer informatie en inschrijving kan je bellen naar 03/312.45.41 of
mailen naar thuisbegeleiding@kadodder.be t.a.v. Veerle Veltmans.
Je kan ook inschrijven via je thuisbegeleider, deze zal de nodige gegevens
doorgeven aan de dienst. Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2017.

Heb je ander vragen betreffende het thema ‘brussen’, spreek erover met je
thuisbegeleider en we bekijken wat we voor jullie kunnen doen!

Groeten van het brussenteam!
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… Vertelt
Sam, 5 jaar op Kadodder
Sam woont nu 5 jaar in Huis aan Laar en werkt ook al 5 jaar als begeleid
werker bij Kadodder.
1. Ga je nog steeds graag werken?
Ja, ik doe dat heel graag.
2. Wat moet je doen op je arbeidspost?
Printen, mapjes maken of brieven vouwen. Soms ook gaatjes
maken, nieten en nu ook nieuwe kaftjes opvouwen.
3. Is dat moeilijk?
Nee, dat is gemakkelijk.
4. Hoe geraak je op je werk?
Op mijn fiets, mijn werk is dichtbij waar ik woon.
5. Heb je toffe collega’s?
Ja, ik heb Veerle, die geeft mij altijd werk. Haar dochter voetbalt
en ik ken haar van in Zwijndrecht, zoals Hadwych. Ilse ken ik
even goed, zij geeft mij werk als Veerle vakantie heeft. Ann help
ik soms ook.
6. Wil je nog iets vertellen over Kadodder?
Ik wil er nog heel lang blijven werken.
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… Vertelt
Special Olympics
Eed van de Spelen
Ik strijd om te winnen
En mocht ik niet winnen
Moge mijn poging moedig zijn

De missie van de Special Olympics is trachten het leven van mensen met een
mentale beperking te verbeteren dankzij sport. De Special Olympics zijn
sinds hun ontstaan in 1968 uitgegroeid tot een internationale beweging van
178 landen met 4 miljoen leden, atleten met een verstandelijke beperking.
Het jaarlijkse orgelpunt van onze beweging is zonder twijfel de Nationale
spelen. Deze worden afwisselend georganiseerd in Wallonië en Vlaanderen en
om de 5 jaar in Brussel. De organisatie van de Special Olympics is een hele
onderneming. Liefst 3.400 atleten
en 1.200 coaches, komende uit meer dan 300 clubs verspreid over heel
België, namen aan dit multi-sportevenement deel, één van de grootste in
België.
De atleten schitterden, elk volgens zijn of haar capaciteiten, in één van de 19
sporten en aangepaste disciplines. Duizenden vrijwilligers bundelen elk jaar
opnieuw de krachten om van de Spelen, een onvergetelijk moment te
maken. Een hoogtepunt op menselijk en sportief vlak.

Nam ook jij deel aan de Special Olympics? Heb je een bijzondere hobby? …
Laat het ons weten, en wij publiceren het misschien wel in onze
Kadodderflash. Jullie ervaringen én foto’s zijn welkom bij onze redactrice Ilse
via thuisbegeleiding@kadodder.be
Let wel: omwille van de wet op de privacy mag alleen jij op de foto te zien
zijn, tenzij de foto ook op andere publieke sites te vinden is. Geef dan even
door waar we ze kunnen vinden.
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… Vertelt
Weer knalprestaties op de Special Olympics 2017!
Lommel was dit jaar de uitvalsbasis van de 35ste Special Olympics Nationale
Spelen. Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend van 24 mei tot 27
mei verwelkomde de stad Lommel en de Provincie Limburg vol enthousiasme
de duizenden atleten, begeleiders, coaches, toeschouwers en vrijwilligers
voor 4 dagen vol plezier, emotie en onvergetelijke momenten.
Sven vertelt…
Hallo, ik ben Sven en heb meegedaan met de Special Olympics. Ik ga naar
De Oever, dat is een dagcentrum. Dat is erg leuk,
wij sporten veel. Ik fiets zeer graag. Op het
dagcentrum hebben we hard getraind met fietsen,
omdat we graag meededen met de Special
Olympics. Elke dinsdag en donderdag deden we een
fietstoer, soms wel tot in Antwerpen.
Nu heb ik 2 gouden medailles en 1 bronzen. Vorig
jaar deed ik voor de eerste keer mee en had ik
enkel bronzen medailles.
Special Olympics is erg tof! Ik had een persoonlijke
begeleider, Jan, en die gaf me onderweg drinken.
Mijn ouders zijn ook komen zien, dat was plezant!
Zij leren ook andere mensen kennen en kunnen
daar wat babbelen met anderen.
Volgend jaar is het in Moeskroen, we zijn nu al aan het trainen in het
dagcentrum. Donderdag gaan we leren hoe we juist onze versnellingen
moeten gebruiken.

Ook Ine D uit Duffel, aangesloten bij AC Lyra, was
weer van de partij: voor de tweede maal op rij won
ze goud op het verspringen, zilver voor de 800m en
brons voor de 1500 m! Een dikke proficiat, Ine!!
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… Vertelt
Special Olympics
Interview met Sam Bernaers- deelnemer van
deze editie1. Welke sport beoefen je?
Ik doe judo en speel netbal. Judo doe ik
enkel gewone wedstrijden mee, geen
Special Olympics. Ik heb deelgenomen met
mijn netbalclub ‘de Juniors’.
2. Hoe lang doe je dit al?
Ik speel al zeker 20 jaar netbal, eerst in
Krauwelenhof, dan in Katrinahof en nu in
Monnikenheide.
3. Heb je in het verleden ook al
deelgenomen?
Ik doe ieder jaar mee.
4. Train je wekelijks?
Ik train ieder zaterdagvoormiddag in de
club en op woensdag in Monnikenheide.
5. Was het een boeiende ervaring?
Ja, ik doe dat heel graag, ik zie dan veel vrienden en bekenden zoals Wim
Soutaert.
Donderdag waren het oefenmatchen en vrijdag en zaterdag voor echt.
6. Hoe was de concurrentie?
Het Zwart Goor deed ook mee en nog veel andere clubs. Wij hebben allemaal
een vlag waarmee we mogen rondgaan en alle clubs leggen die dan naast
elkaar neer.
7. Waren er veel supporters?
Ja, iedereen had zijn ouders bij. Ook mijn mama en papa zijn komen
supporteren.
8. Ben je in de prijzen gevallen?
Wij hebben de tweede geplaats gehaald en een zilveren medaille gekregen.
9. Wil je volgende keer terug deelnemen?
Volgend jaar is het in Moeskroen en wil ik zeker terug meedoen.
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… Vertelt
Een cliënt vertelt …

Ik ben Niels,

Ik zat in het eerste middelbaar van het bijzonder onderwijs. Ik voelde
me niet goed meer daar en er waren veel problemen. Ze zeiden me
daar dat ik een IQ heb van iemand uit het derde leerjaar. Ze dachten
dat het me nooit ging lukken om te starten binnen het gewone
middelbaar onderwijs en toch heb ik het gedaan! Ik maakte de
overstap naar Sila Westerlo en ik voel me super goed op die school. Ik
heb het eerste middelbaar goed afgerond en mag nu over naar het
tweede middelbaar. Ik had een score van 75 op 100. Is dat een IQ van
iemand van het derde leerjaar? Ik begrijp nog steeds niet goed waarom
ik in het bijzonder onderwijs heb gezeten. Het is nu vakantie en ik hoop
dat het snel weer september is.

Liefs, Niels

20

Terugblik
Kadodder, Ouderavonden
Dit voorjaar zijn bij ons op Kadodder twee ouderavonden doorgegaan in
teken van pubers met een verstandelijke beperking en meer specifiek
de link met emotionele ontwikkeling en seksualiteit.
Al snel waren er heel wat inschrijvingen. Omdat ‘pubergedrag’ een heel
ruim onderwerp is, hebben we bewust twee specifieke thema’s gekozen
en wilden we een interactief kader scheppen, zodat ouders kansen
krijgen om hun specifieke vragen te stellen.
De eerste avond werd er een toelichting gegeven rond de emotionele
ontwikkeling. Wat zijn de kenmerken? En hoe kunnen we onze aanpak
afstemmen op de emotionele ontwikkeling van ons kind?
Daarna hebben we in kleine groepjes gewerkt om meer aandacht te
kunnen vestigen op vragen en bezorgdheden van ouders.
Alle ouders kregen een map mee met de uitleg van de avond en tal van
methodieken die wij gebruiken om met onze Jovo’s contact te leggen
en om aan de slag te gaan.
De tweede avond ging meer specifiek rond seksualiteit. Om dit
onderwerp naar waarde toe te lichten, hadden we een spreker van VZW
Aditi uitgenodigd. Zij bieden advies, informatie en ondersteuning voor
mensen met een beperking en de omgeving.
Drie uur lang zaten we aan onze stoel gekluisterd. Het was een zeer
boeiende avond, waar zowel thuisbegeleiders als ouders enorm veel
van hebben opgestoken. Er was heel veel aandacht voor specifieke
vragen van de ouders. Indien ouders vragen hebben rond dit
onderwerp, kunnen ze ook altijd beroep doen op Aditi.
We willen alle aanwezigen bedanken om er samen met ons twee fijne
avonden van te maken!
Groetjes, Dorien & Mike, thuisbegeleiders van het Jovo team.
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Weetjes en zoekertjes
G-sport: gewoon sporten!

De provincie Antwerpen gaat vol voor G-sport, sport voor personen met een
handicap. We gaan de uitdaging aan om tegen 2020 20% van de personen
die een handicap hebben duurzaam aan het sporten en bewegen te
krijgen. Dat doen we niet alleen als provincie Antwerpen maar samen met
tal van sportfederaties, sportclubs, steden en gemeenten en andere
overheidsinstanties. Als provinciebestuur wensen we elke vorm van handicap
tastbaar te ondersteunen. Want bij ons krijgt iedereen alle kansen.
Alles wat je wil en moet weten over G-sport in de provincie Antwerpen vind
je in de nieuwe overzichtelijke G-sportbrochure. Deze kan men downloaden
op www.gsportfonds.be/g-sport/.
Wil je de brochure graag in gedrukte vorm ontvangen?
Stuur dan een mail naar gsport@provincieantwerpen.be en we zorgen
ervoor.
Neem zeker ook eens een kijkje op de website van ‘G-sport Vlaanderen’. ‘Gsport Vlaanderen’ is de koepelbeweging voor iedereen die werkt rond of
interesse heeft in sport voor personen met een handicap. Federaties,
organisaties en overheden werken hier samen om zoveel mogelijk personen
met een handicap duurzaam te laten sporten/bewegen. Alle informatie,
nieuwtjes, een overzicht van alle G-sportclubs en veel meer vind je op deze
website.
G-sport Vlaanderen werkt ook samen met andere partners binnen en buiten
de (G-) sportwereld. Hierbij kijkt zij ook naar toegankelijkheid, mobiliteit,
welzijn en zoveel meer.
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Weetjes en zoekertjes
Enkele voorbeelden van sportverenigingen in de provincie Antwerpen:
➢ G-Handbal bij HV Uilenspiegel
Kinderen met een verstandelijke beperking tussen 6 en 12 jaar krijgen bij HV
Uilenspiegel de kans om handbal op hun niveau te beoefenen.
G-handbal is een sport met veel beweging: lopen, springen, werpen, … het
hoort er allemaal bij. Maar het is vooral een leuke sport waar samen plezier
beleven het belangrijkste is.
Waar? Sporthal De Bist, Wilrijk.
Wanneer? Zaterdagochtend
Voor meer informatie kan je terecht op www.uilenspiegel.be
➢ G-Voetbal bij KFC Duffel (+ 14j)
Enkele trouwe supporters meenden dat mensen met een beperking ook
thuishoren in een sportvereniging als KFC Duffel: als supporter maar ook als
actief sporter. Hun idee viel niet in dovemans oren bij de voorzitter, Denis
Raveschot. Al snel bleek dat het gedachtegoed gedeeld werd en er sterke
bereidheid tot samenwerking was. KFC Duffel profileerde zich als een
vereniging die zelfs een stap verder wou gaan dan de “integratie”: ze was
bereid was om zelf actief deze integratie aan te moedigen.
In september 2015 wordt gestart met een G-ploeg. De G-ploeg van KFCD zal
zich aansluiten bij Recreas. De G van G-sport staat bij KFC Duffel voor
genieten, grenzen verleggen, groeien, groepsgevoel, gescoord, gewonnen,
… . Men vertrekt vanuit gelijkenissen en mogelijkheden van kandidaatsporters, en niet vanuit verschillen en beperkingen.
Meer info via: Trainer Kurt W., 0496/71 38 60 of www.kfcduffel.be
➢ G-Dans in Mechelen
Kan jij niet stilzitten als je muziek hoort? Beweeg je graag en maak je graag
plezier? Kom dan zeker met ons meedansen! Met behulp van dans- en
spelvormen trachten we algemene coördinatie, evenwicht en lichaamsbesef
te stimuleren bij onze dansers en danseressen.
Plezier maken staat hierbij uiteraard centraal. Met aandacht voor de
specifieke noden van uw kind, proberen we een veilige omgeving te creëren
waarin onze leden zich optimaal kunnen ontplooien.
Ons motto: Beweeg, dans, speel en beleef!
Onze doelgroep: kinderen van 6 tot 12 jaar met een beperking
Met vragen kan je terecht bij: Van Keer Ines (0484/73 00 77)
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Weetjes en zoekertjes
Magenta
Thema-avond opvoeding en
opvoedingsondersteuning voor ouders van
een zorgenkind.
Misschien kent u Magenta nog niet?
Wij organiseren vorming voor ouders van zorgenkinderen met bijzondere
aandacht voor de zorg werk leven balans van de ouders.
Wij organiseren dit najaar in elke provincie een thema-avond over opvoeding
en opvoedingsondersteuning.
Waarom?
Veel van onze tijd en energie gaat naar opvoeding van de kinderen.
Als ouder volg je je buik en je hart. Op onze thema-avond staan we daar
even bij stil.
Wat vind jij belangrijk in de opvoeding van je kinderen?
Is dat anders als je kind meer zorg nodig heeft?
Waarover heb je vragen?
Wat heb je (met vallen en opstaan) geleerd?
Maak kennis met een paar krachtige beelden die helpend kunnen zijn in
de praktijk.
Wat mag je verwachten?
Het wordt de gebruikelijke Magenta-mix: we brengen een aantal ideeën aan
en geven ruimte om voor jezelf een aantal dingen op een rijtje te zetten en
in gesprek te gaan met andere ouders van een zorgenkind.
Je krijgt ook een stevige portie informatie over diensten waar je terecht kunt
als je vragen of twijfels hebt. Voor ouders van baby’s tot jongvolwassenen!
Praktisch
We organiseren enkel dit najaar in elke provincie een sessie, telkens van
19u30 tot 22u.
Deelname is gratis. We vragen wel dat je je vooraf inschrijft via de website
Antwerpen 27/11/2017 Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen

Ter info: in het najaar 2017 organiseren we ook workshops voor ouders rond
zorg werk leven balans. Onder andere in het Sociaal Huis te Geel, 4
donderdagavonden (26/10, 9-23/11, 7/12) van 19u30 tot 22u.
Meer info en inschrijven kan je via de website www.magentaproject.be
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Weetjes en zoekertjes
Opvoedingswinkel
Wie zijn wij?
De Opvoedingswinkel richt zich tot iedereen die
zorgt voor kinderen en jongeren van 0 tot 21
jaar.
Iedere ouder heeft weleens vragen over opvoeding. Dat is heel normaal. De
Opvoedingswinkel wil ouders ondersteunen in hun zoektocht door te informeren,
een luisterend oor te bieden en advies te geven.
Ouders kunnen bij ons terecht met vragen als:
"Hoe pak ik de driftbuien van mijn peuter best aan?"
"Onze dochter van 8 jaar durft plots niet meer alleen naar bed. Hoe kunnen we
helpen?"
"Mijn tiener wil uitgaan. Hoe maken we goede afspraken?"
"Onze zoon van 21 jaar heeft geen werk en hangt de hele dag thuis rond. Hij vindt
dat wij voor hem moeten blijven zorgen. Is dat normaal?"
Hoe werken wij?
De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft. Er
wordt samen gezocht naar een aanpak op maat.
De opvoedingswinkel is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren zomaar
binnenlopen, vrijblijvend, gratis en anoniem. Heb je liever een discreet gesprek,
dan maak je gewoon een afspraak. Je kan ook bellen voor advies of online vragen
stellen.
Daarnaast geven zij ook lezingen en vormingen.
Meer info op:
➢ www.opvoedingswinkelantwerpen.be
➢ www.opvoedingswinkelbrasschaat.be
➢ www.opvoedingswinkelmortsel.be
➢ www.opvoedingswinkel-turnhout.be
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Weetjes en zoekertjes
Enkele interessante websites
➢ www.medianest.be
MediaNest is een website voor ouders over mediaopvoeding die informeert
en sensibiliseert over deze mediawijze thema’s. Ouders kunnen er terecht
met al hun vragen over het mediagebruik van hun kinderen van 0 tot en
met 18 jaar.

MediaNest biedt...
 Informatie over mediaopvoeding op maat van je gezin
 Antwoord op concrete vragen van ouders zoals ‘Welke games zijn
geschikt voor mijn kind?’
 Tips & tricks om afspraken te maken met kinderen rond schermtijd of
om cyberpesten bespreekbaar te maken
 Een mediagroeilijn aangepast aan de leefwereld en de ontwikkeling
van je kind
 Online tests zoals ‘Welk type mediaouder ben jij?’
 Een reeks filmpjes over gamen, sociale media ...
 Klik-en-prints zoals ‘Doe de app check’ of een reclamebingo
 Getuigenissen van ouders en hun kinderen
 Activiteiten om samen met je kind te doen zoals een game maken of
spelen
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Weetjes en zoekertjes
➢ www.2-move.be
De reisorganisatie 2Move organiseert reizen voor volwassenen (ouder dan 18
jaar) met autisme en/of een licht mentale beperking. De drijvende krachten
achter 2MOVE zijn Elke, Hans en Kristof.
Samen organiseren ze al 10 jaar zomervakanties, skivakanties,
enz… Vakanties die van begin tot eind duidelijk gepland zijn, met de nodige
ruimte voor vrije tijd en allerhande individuele interesses.
2MOVE is er voor iedereen die ouder is dan 18, en wil genieten van een
onvergetelijke reis zonder kopzorgen. Iedereen die anders niet op reis kan of
wil omwille van te veel drukte of onbekende situaties (taalproblemen, sociale
contacten, overvolle bussen, planningsmoeilijkheden, omgaan met geld, …),
kan dat samen met 2MOVE wél. Wij zorgen dat jij kan genieten van een reis
op maat. Al onze begeleiders zijn gespecialiseerd in werken met mensen met
autisme.
➢ www.rapopstap.be
Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen
met een beperkt budget. Vele mensen zijn niet aangesloten bij een sociale
lidorganisatie. De stap zetten naar een organisatie is soms te groot. Net
daarom bestaat Rap op Stap. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen
afspraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen!
Iedereen heeft recht op vakantie en verdient het om er even tussen uit te
kunnen en zijn zorgen te vergeten. Ons aanbod is heel divers en bestaat uit
vakanties aan zee, daguitstappen naar pretparken, bezoekjes aan de zoo,
verblijven in de Ardennen, kajakken op de Maas, een citytrip naar Brugge,
een fietstocht door de bloesems, een theaterbezoek, concerten en nog zoveel
meer! Zoals je zal zien, valt er in Vlaanderen heel wat te beleven en te
bezichtigen. Spring dus binnen in één van onze kantoren en ontdek ons
uitgebreid aanbod!
➢ www.wai-not.be
WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de
mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijke onlineomgeving. Daarom ontwikkelde WAI-NOT voor hen een aangepaste website.
Deze website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. Begeleiders
kunnen een handleiding en instructiefilmpjes raadplegen.
www.wai-not.be is er voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij
inhoud ter beschikking staat voor kleuters, tieners, jongeren en volwassenen.
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Weetjes en zoekertjes
➢ www.spelotheken.be/Antwerpen
Spelotheken zijn van groot belang voor de maatschappij. Ze helpen mee aan
het verkleinen van kansarmoede op vlak van ontwikkeling via speelgoed. Ze
dragen bij tot sociaal contact onder de leden en tot de ontwikkeling van
kinderen en volwassenen door middel van info en advies. De sector beschikt
over een heel pak ervaringsdeskundigheid op vlak van speelgoed, aangepast
aan elke vorm en graad van ontwikkeling. Ze mag zich dan ook met recht en
rede waardig voelen. Daarentegen staat de sector van de spelotheken
financieel niet erg sterk. Vaak krijgen spelotheken geen subsidies of slechts
gedeeltelijke subsidies en zijn ze zo aangewezen op giften en sponsoring van
organisaties en mensen met goodwill.
Enkele spelotheken in de provincie Antwerpen:
-

De Speelvijver, Willy Vandersteenplein 1, Antwerpen (03/236 08 00)
Spellebel, Heilaarstraat 6, Beerse (0472/89 61 45)
De Schatkist, Bredabaan 407, Brasschaat (03/650 03 60)
Klim-op, Zwanenberg 27, Herenthout (014/50 27 76)
’t Spinneke, Lijstebolstraat 5A, Kontich (03/449 58 52)
Wobbeltje, Draaiboomstraat 6, Turnhout (0478/94 03 14)
Dobbeltje, Handelslei 47, Zoersel (03/385 38 47)
…

➢ www.zitdazo.be
Vzw zitdazo geeft online advies op vragen over opvoeding.
- Opvoedingsblog op website, twitter & facebook
- Persoonlijk antwoord via e-mailconsult
- Persoonlijk antwoord via video-coaching
- Thematisch aanbod via video-coaching
➢ www.ikmaakdeklik.be
Is een nieuwe site voor kinderen van ouders met psychische problemen of
een verslaving. Op deze site vinden kinderen informatie, hulp of kunnen ze in
contact komen met lotgenoten. Kinderen van ouders met psychische
problemen vormen een risicogroep binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Tot 70 procent van hen krijgt te maken met ernstige problemen op lange
termijn. Dat kan gaan over moeilijkheden op school of gedragsproblemen tot
het zelf ontwikkelen van een stoornis.
Het project kreeg het Trusty-label. Op die manier zien jongeren dat de
website betrouwbaar is.
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Boeken- en/of filmtips

Literatuur rond Agressie
Er is heel wat literatuur te vinden over het onderwerp agressie. We maakten
een kleine selectie:
• Het explosieve kind
Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele
kinderen/ Greene, RossW - Uitgeverij Nieuwezijds - ISBN: 9789057121951
Voor wie: Ouders, begeleiders, therapeuten en andere hulpverleners die te
maken hebben met opstandige, explosieve en inflexibele kinderen.
• Driftbuien en woedeaanvallen
Omgaan met boosheid en frustratie bij kinderen met autisme en ADHD/ Jed
Baker, Janine Langeveld - Uitgeverij Hogrefe - ISBN: 9789079729142
Voor wie: Wie geconfronteerd wordt met driftbuien en woedeaanvallen van
kinderen met autisme en ADHD.
• Explosief gedrag bij autisme
Wat kun je eraan doen? / Linda Woodcock en Andrea Page- Uitgeverij Pica ISBN: 9789077671580
Voor wie: Ouders en professionals die te maken hebben met kinderen met
autisme.
• Vastgelopen
Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap
met ernstige gedragsproblemen/ Jacques Heijkoop - Uitgeverij Nelissen ISBN: 9789024413577
Voor wie: Werkers in de gehandicaptenzorg, ouders en belangstellenden.
• Huilen, boos zijn, ruzie
Omgaan met emoties bij kinderen van 0-8 jaar
Hanneke van Hasselt-Mooy - Uitgeverij SWP - ISBN: 9789066658936
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Fun

Receptje: Grrr … Halloween-soep

Wat heb je nodig (voor 4
personen):
 halve kilo pompoen zonder
schil
 2 uien en 2 tomaten
 1.5 liter water
 1 blokje bouillon
 200gr gehakt
 fijne spaghetti
 bakboter, zout en peper

Voor de soep:
1. Snij de groenten: pompoen, uien, tomaten. (Vraag om hulp!)
2. Smelt een beetje boter in de kookpot en laat de uien stoven.
3. Doe de pompoen, de tomaten, het water en het bouillonblokje
erbij.
4. Kruid de soep met peper en zout af.
5. Als alles gaar is, dan mag je soep mixen. (Vraag om hulp!)

De Spinnetjes:
1.
Rol balletjes van het gehakt en steek er 3
korte sprieten spaghetti door.
2.
Zet de soep weer op het vuur en voeg de
spinnetjes eraan toe!

Smakelijk eten!!
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Fun

Kleuren op nummer
1= zwart

2= roos

3= rood

5= grijs

6= bruin

7= blauw

4= paars
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Fun
Warme “winter”-poëzie
Zeven knuffels per dag
Zeven keer per dag dat schouderklopje krijgen, een zoen,
Een blijk van waardering of een aanmoediging.
Zeven keer per dag horen, zien en voelen
Dat je de moeite waard wordt gevonden.
Zeven knuffels per dag
Een baby haalt die dagelijkse portie wel binnen.
Hij is nog nieuw, het wonder is nog niet af.
Hij moet nog zoveel dingen een eerste keer doen,
En voor primeurs wordt spontaan geapplaudisseerd.
Dat MAG, dat MOET.
Het sterkt zijn zelfwaardegevoel.
Zeven knuffels per dag
Maar hoe zit dat met de oudere kinderen?
Worden zij ook nog aangemoedigd en geprezen?
Na de spectaculaire eerste levensjaren
Is het vaak droevig gesteld met de blijken van waardering.
Zeven knuffels per dag
En hoe zit dat met jou?
Hoe vaak krijg jij nog te horen dat wat je doet, op proijs wordt gesteld?
En hoe vaak laat je zelf een ander merken
Dat je blij en gelukkig met hem bent?
Zeven knuffels per dag
Iedereen heeft liefde, zorg en bevestiging nodig om zich goed te voelen.
Laten we dat elkander geven.
Zeven knuffels per dag
Is een minimale dosis voor een gezond en gelukkig leven!
ZEVEN KNUFFELS PER DAG.
Bron: Het Tourettertje, september 1995, nr3
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Tevredenheid

Wij van Kadodder zijn begaan met de kwaliteit van onze
dienstverlening.

We zouden daarom graag je mening horen!!!

Heb je een opmerking en/of een idee die onze dienstverlening beter
zou kunnen maken, laat het ons weten.
Onderstaand briefje kan je meegeven met je thuisbegeleid(st)er/
thuishelpster of opsturen naar:
Kadodder
t.a.v. Ilse Van Looy
Oostmallebaan 50
2980 Zoersel
Je naam mag, maar hoeft er niet bij te staan.
Je mag jouw opmerking of idee natuurlijk ook mailen naar
thuisbegeleiding@kadodder.be.
Alvast bedankt.
-------------------------------------------------Ik heb een opmerking/idee voor Kadodder.
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
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Oproep

Hulpmiddelen, speelgoed
Graag hadden we jullie willen laten delen in een mooi gebaar van
solidariteit...
Als thuisbegeleiding uit je al eens in een gezin je frustratie omtrent het niet
toekennen van hulpmiddelen die vaak zo nodig zijn. Concreet heb ik het over
een gezin dat een aanvraag had gedaan voor een fiets, een driewieler, voor
een meisje van 15 jaar.
Zoals hoger vermeld werd deze aanvraag niet goedgekeurd… tot frustratie
van de ouders (zij hebben niet de financiële middelen om een fiets te kopen)
en van de thuisbegeleiding.
Een gezin, dat de frustratie van de thuisbegeleiding moest aanhoren, had
een driewieler staan, die niet gebruikt werd en bood spontaan aan de fiets
door te geven aan het andere meisje.
Mooi om te zien hoe enthousiast dat het meisje, dat de driewieler had
ontvangen, reageerde!
Vanuit dit verhaal willen we vanuit Kadodder een warme oproep doen:
Hebben jullie in huis hulpmiddelen, speelgoed, … en wordt dit niet
meer gebruikt: laat het ons weten en wij zorgen voor een nieuwe
bestemming van jullie hulpmiddel/speelgoed.
Een mooie tekening zal jullie herinneren aan het mooie gebaar dat jullie
gedaan hebben.
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Oproep

 Moest je een goede ervaring opgedaan hebben, waarvan u denkt
dat ook anderen hier iets aan hebben, dan mag je deze gerust
vertellen aan uw thuisbegeleider en wij zorgen ervoor dat deze in
de volgende Kadodderflash verschijnt!
 Wilt u zelf een reactie schrijven op onze Kadodderflash?
 Wilt u onze Kadodder-Flash opfleuren met een mooie tekening of
een gedichtje? Dan mag je deze bezorgen aan uw thuisbegeleider.
 Hebt u nog nuttige tips? Die zijn ook steeds welkom!
Alvast bedankt

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.
U kan steeds een bijdrage storten op het rekeningnummer
BE41-4124-0193-2110 van Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding Provincie
Antwerpen vzw Kadodder met de vermelding “gift met fiscaal attest”.
Het fiscaal attest wordt u nadien ten gepaste tijde toegestuurd.
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Tijdens de begeleiding door Kadodder ontvang je deze
nieuwsbrief gratis. Indien gewenst kan je deze KadodderFlash, mits een jaarlijkse bijdrage van 10€, blijven
ontvangen. Meer info via onze dienst: tel. 03/312.45.41 of
thuisbegeleiding@kadodder.be

Werkten mee aan deze uitgave:
Bart Vanvaerenbergh,
Nathalie Luyckx,
Greet De Houwer,
Inge Streitz,
Jo Wouters,
Ilse Van Looy.

Kadodder is een vroeg- en
thuisbegeleidingsdienst voor
personen met een
verstandelijke beperking.

36

