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Voorwoord  
 

 

 

 

Beste ouders, collega’s, sympathisanten, 

 

We wensen jou – en hen die jou omringen 

het allerbeste voor het nieuwe jaar 

geluk in grote en kleine dingen 

maar bovenal: gelukkig met elkaar! 

 

Onze allerbeste wensen voor 2018! 

 

Een nieuw jaar en hier zijn we weer met een nieuwe Kadodderflash. 

We blikken nog even terug op enkele belangrijke gebeurtenissen van 

vorig jaar.  Zo namen we afscheid van Elke, Marleen (zie vorige 

Kadodderflash),  Anja, Christ’l en ons Rita mag voortaan genieten van 

haar welverdiende pensioen.  Maar we mochten ook enkele nieuwe 

collega’s verwelkomen die we dan ook graag aan jullie voorstellen.   

Vanuit Kadodder nam een sportieve delegatie deel aan de Warmathon 

in Antwerpen vlak voor Kerst.  We laten jullie graag meegenieten van 

enkele sfeerbeelden. 

Wat nieuws brengt 2018 ons? 

Chris geeft een woordje uitleg over de planning van de ouderwerking 

voor het komende jaar. 

Voor onze Brussen staan er ook dit jaar enkele top activiteiten gepland. 

Onze vaste rubrieken zijn we uiteraard niet vergeten.  Zo kijken we ook 

al even naar de zomervakantie en de daarbij horende 

vakantieopvangmogelijkheden. 

 

Veel leesplezier!  
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Kadodder stelt zich voor  

 

Naar jaarlijkse gewoonte geven we een korte voorstelling van onze 

organisatie. 

Zo blijven jullie op de hoogte van alle wijzigingen. 

Het organigram van Kadodder ziet er als volgt uit: 

 
Zoals jullie kunnen zien wordt Kadodder geleid door de Raad van Bestuur. 

Deze wordt voorgezeten door Johan Vermeeren. 
 

De dagelijkse leiding van de dienst is in handen van de directeur, Bart 

Vanvaerenbergh. 
 

Gelukkig kan hij rekenen op heel wat medewerkers om Kadodder draaiende te 

houden. 

Carine Mermans is verantwoordelijke zorgadministratie en preventieadviseur.  

Zij is mee verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beleid. 

Carine is tevens verantwoordelijke voor onze wachtlijstwerking binnen 

Integrale Jeugdhulp en VAPH. 
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Verder zijn er twee teamverantwoordelijken, Niko Dekeyzer  en Marijke 

Vermeulen. Zij ondersteunen de thuisbegeleiders in hun taken. Niko 

ondersteunt ook de begeleiders van de PPTH. 
 

Een grote dienst vraagt veel administratieve ondersteuning. 

Veerle is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de cliëntadministratie en 

verzorgt het onthaal. 

Ann zorgt voor de boekhouding en de personeelsadministratie. 

Ilse is ook voor een deeltje verantwoordelijk voor de cliëntadministratie en 

voor de PPTH. 
 

Gib Plessers is lid van de Raad van Bestuur, maar ook onze externe bevrager. 

Zij neemt deel aan gezinsbesprekingen van het JOVO-team en is ook lid van 

ons GOG-team (Grensoverschrijdend gedrag).  

Daarnaast zitten nog een aantal externe bevragers in dat team : Els, Jacques, 

Myrine, Monica en Birgit. Zij staan een stukje buiten onze organisatie en helpen 

ons mee kijken naar situaties waar het moeilijker loopt. 
 

De grootste en nog steeds groeiende groep personeelsleden zijn echter de 

thuisbegeleiders. 

We werken in twee teams met elk hun eigen leeftijdsspecifieke aanpak. 
 

Het kinderteam bestaat uit : 

Alexandra, An, Annick, Barbara, Birgit, Chris, Gitte, Hilde, Inge, Kristel, Macri, 

Marleen, Peggy, Nathalie, Sandra, Tine en Tinne. 
 

Het jongeren- en volwassenenteam (JOVO) wordt gevormd door : 

Anit, Dorien, Elke, Els, Florida, Greet, Hadewych, Jo, Lieve, Marc, Mike, Peter 

en Sabine. 
 

Daarnaast is er het team van de Praktisch Pedagogische thuishulp. Zij nemen 

de zorg voor uw zoon of dochter op deskundige wijze even over. 

De teamleden zijn :  

Chris, Ingrid, Marina, Natalie, Roos en Jolien. 
 

Er zijn binnen onze werking ook heel wat werkgroepen werkzaam. Dit om de 

kennis rond bepaalde onderwerpen te verdiepen en onze dienstverlening te 

verbeteren. 
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Er is een zeer actieve brussenwerking, er worden ouderpraatgroepen, SMOG-

cursussen en Triple-P-opvoedingscursussen georganiseerd, … . 

Ook is er binnen Kadodder een actieve ouderwerking die bij activiteiten de 

handen uit de mouwen steekt, of mee nadenkt over inhoudelijke thema’s. De 

verantwoordelijke voor de ouderwerking is Chris Van Bastelaer. 

 

Ook in 2018 staat ons team klaar om u en uw gezin zo goed mogelijk te 

ondersteunen. 

 

  

Afscheid van collega’s 

 

Ook in 2018 gaan mensen een andere 

job-uitdaging in hun leven aan. 

Anja Selleslach, teamverantwoordelijke 

JOVO-team en PPTH, kiest een nieuwe 

weg in haar leven en gaat op 

zelfstandige basis aan het werk. 

Zij was heel erg doordrongen van het 

contextuele en de verbindende 

communicatie. 

We willen haar bedanken voor alle jaren 

dat ze mee vorm gegeven heeft aan 

Kadodder. 

 

 

 

 

 

Ook Christ’l De Vré gaat na bijna 20 jaar op zoek 

naar een nieuwe horizon. 

In die tijd kwam ze in heel veel gezinnen en deed 

leuke activiteiten met heel wat kinderen. 

Ook haar willen we bedanken voor haar jarenlange 

inzet. 
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Pensioen Rita 

 

Dinsdag 12 december trokken we samen met 

Rita terug in de tijd. Zonder al te veel toeters 

en bellen, dat zou niet bij Rita passen, 

wandelden we langs de verschillende plaatsen 

waar Kadodder eens gevestigd was. We 

stapten naar de Zandstraat, Monnikenheide – 

waar het allemaal begon, Zoersel Dorp en 

terug naar de Oostmallebaan – de huidige 

vestiging. Onderweg moest Rita enkele 

opdrachtjes uitvoeren. Per goed uitgevoerde 

opdracht verdiende ze een dikke duim. Rita is 

nog goed op de hoogte van het reilen en zeilen 

op Kadodder!  

Op de dienst stonden lekkere kommen warme 

soep op ons te wachten. Maar dat was niet het enige. Rita kreeg een 

waardebon van Vlaanderen Vakantieland. Zo kan ze tijdens de volgende 

reis toch nog aan Kadodder denken 😊! Peggy had ook nog een mooi 

vogelhuisje geknutseld. In het huisje hadden we briefjes met de 

boodschap “jij verdient voor mij een dikke duim omdat…” gestopt. 

Leesplezier verzekerd.  

Rita had ook voor ons nog een verrassing. Op het ritme van testament 

van Boudewijn de Groot las Rita ons haar Kadodder-testament voor.  

Het was een gezellige avond!  
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Nieuwe collega’s 

Hallo, 

Ik ben Niko,46 jaar en sinds half oktober de 

nieuwe teamverantwoordelijke van het PPTH 

en JoVo team. Ik werk reeds 20 jaar in de 

sociale sector en deed veel ervaring op bij 

jongeren met ASS in de Speling. Ik werkte ook 

een tijdje in het DVC ’t Zwart Goor en als 

teamcoördinator in het CKG van Mechelen. 

De voorbije twee jaar woonde, en werkte ik 

als zelfstandig therapeut in een zelfzorg 

centrum op het Griekse eiland Lesbos. Nu wil 

ik voor het mooie weer zorgen in Kadodder. 

Gelukkig krijg ik hierbij de steun van een 

enthousiast en ervaren team PPTH’ers en 

thuisbegeleiders. 

Ik spendeer mijn vrije tijd vooral samen met mijn twee zoontjes, Noah 

(9j) en Zen (7j). Verder hou ik van biologisch tuinieren, koken, 

wandelen en reizen. 

Vriendelijke groeten, Niko 

 

Hallo allemaal! 

Ik ben Tine, 28 jaar en mama van 2 jonge 

kindjes. Sinds eind november werk ik bij 

Kadodder. Daarvoor werkte ik als 

orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs. 

Ik ben erg enthousiast om mijn ervaring uit te 

breiden als thuisbegeleidster. Ik voel me alvast 

erg welkom in het kinderteam! 

Tot binnenkort! Tine 
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Brief naar Minister, september 2017 

n.a.v. ongerustheden van de thuisbegeleidingsdiensten 

Brugge, 22 september 2017  
Geachte Heer Minister,  
 

Start West-Vlaanderen, De Tandem (Oost-Vlaanderen) , Kadodder (Antwerpen), Dienst 

Ambulante Begeleiding (Limburg), en Resonans (Vlaams Brabant) zijn 
thuisbegeleidingsdiensten voor gezinnen die thuis zorg dragen voor hun kind met een 
ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking.  

Reeds meer dan 40 jaar staan wij als thuisbegeleiders dicht bij deze gezinnen. Wij leren 
hun kleine en grote bekommernissen kennen. We zien hoe kleine en grote hindernissen 

worden genomen, hoe mensen dag in dag uit tot het uiterste gaan voor hun zorgenkind. 
Wij zien ouders die voluit gaan om hun gezin, hun zoon of dochter met een beperking in 

het bijzonder, een kwaliteitsvol leven aan te bieden.  
Wij hebben oneindig veel respect voor deze mensen. Het is een voorrecht om mensen in dit 
traject te kunnen en mogen ondersteunen.  

Onze dagelijkse ervaringen in de gezinnen zijn voor ons directe aanleiding tot het schrijven 
van deze brief. De organisatie van de zorg voor personen met een handicap is in 2017 veel 

veranderd. We horen voorstanders, we horen tegenstanders. We zien petities bij sommige 
gezinnen, in de media spreekt men over gerechtelijke procedures…  
Als begeleiders ‘op de eerste rij’, proberen wij de mensen wegwijs te maken. We horen en 

zien veel. We zijn bezorgd.  
Veel ruchtbaarheid kunnen en willen wij hier niet aan geven. We vinden het niet onze taak 

om als thuisbegeleiders op de barricades te staan en ons te keren tegen het beleid. Toch 
voelen wij ons vaak medestander van de gezinnen en hun kinderen die onze zorg 
verdienen.  

We vinden het echter wel belangrijk dat de verzuchtingen van deze gezinnen gehoord 
worden. Met dit schrijven willen wij dan ook niets anders doen dan U een oplijsting te 

bezorgen van de zorgen, vragen en frustraties die momenteel leven in ‘onze’ gezinnen.  
Als thuisbegeleidingsdienst komen wij grotendeels in contact met mensen die zich bevinden 
binnen de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. We zijn ervan overtuigd dat een 

laagdrempelige hulpverleningsdienst als thuisbegeleiding, hier perfect in kadert. Binnen het 
kader van perspectief 2020 werken we samen met gezinnen in alle concentrische cirkels. 

Voor ons is het motto: “ zo gewoon als mogelijk en doelgroepspecifiek waar nodig. “  
Het is belangrijk te laten weten dat in de ervaring van de gezinnen, de 8 beschikbare 
punten binnen RTH nèt niet voldoen.  

- Indien men het gezinsleven met laagdrempelige en hulp wenst te organiseren, dan is de 
ervaring dat net niet voldoende hulp voor handen is. De combinatie van mobiele hulp en 

occasionele opvang (bijv. ‘logeren’) maakt dat vaak onvoldoende punten voor handen zijn. 
Mensen moeten een keuze maken, waarvan zij niet wensen dat dit een keuze moet zijn. 
Gezinsondersteunende tussenkomst in vakantieperiodes is bijv. ten koste van 

thuisbegeleiding, of omgekeerd.  

- Hetzelfde geldt voor de combinatie van dagopvang en mobiele begeleiding voor 

volwassenen. Binnen RTH zijn mensen vaak geholpen met 2 dagen per week of 4 halve 
dagen per week dagopvang. Met minimale dagopvang, aangevuld met wat 

vrijwilligerswerk, kunnen wij veel mensen helpen een volwaardig weekprogramma uit te 
bouwen. Helaas moet daarbij de keuze worden gemaakt om de mobiele begeleiding te 
annuleren. Ouders missen de steun om een verder stabiel traject uit te kunnen bouwen of 

gewoon draaiende te houden.  
- Voor wie de overgang maakt naar zelfstandig wonen, is gedurende de eerste periode de 
beschikbaarheid van 8 punten ook zeer beperkt.  
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Het wachten op een plaats heeft zich verlegd naar het wachten op een budget. Veel 
gezinnen willen begrip tonen voor het feit dat niet iedereen onmiddellijk de uiteindelijk 
gewenste zorg kan genieten. De onduidelijkheid is echter groot. We kunnen op vandaag de 

mensen geen enkel concreet perspectief bieden. Tot welke prioriteitengroep iemand ook 
behoort, op vandaag is er geen zicht op de timing van het beschikbare budget. Deze 

onduidelijkheid creëert onzekerheid, we zien hoe mensen naar moedeloosheid   
evolueren. In een aantal gezinssituaties zijn wij heel bezorgd. Zelf zijn wij overtuigd dat 
heel wat zaken overbrugbaar zijn binnen het kader van een concreet perspectief. Op 

vandaag ontbreekt dit volledig voor heel wat betrokkenen.  
De gegarandeerde overgang van minder- naar meerderjarigen  

Als thuisbegeleiders ondersteunen wij vaak gezinnen die de zorg zo veel mogelijk zelf 
organiseren, vaak binnen het reguliere en zo inclusief als mogelijk. Momenteel wordt 
gevreesd dat een groot deel van de beschikbare middelen in de toekomst zal besteed 

worden aan de meerderjarigen die ook als minderjarige reeds van veel VAPH-
ondersteuning gebruik maakten. Ouders die bijv. géén gebruik maakten van dag- en 

vakantie-opvang maar zich als werkenden perfect konden organiseren in de combinatie 
met school, deze mensen worden – eenmaal de schoolloopbaan van hun kind is beëindigd 
– afgestraft doordat zij enkel 2 dagen RTH-dagopvang binnen perspectief krijgen.  

Mensen vrezen in de toekomst hun eigen job te moeten opgeven om in te staan voor de 
opvang van hun schoolverlatende kind. Met 8 punten RTH kan immers geen voltijdse 

dagopvang worden geïnstalleerd.  
Het kan wellicht niet de bedoeling zijn om in de minderjarigenzorg te gaan ‘over-
consumeren’ met als doel voldoende gegarandeerd budget beschikbaar te hebben als 

schoolverlater? Dit lijkt ons totaal in strijd met Perspectief 2020.  
En het BOB?  

Het basisondersteuningsbudget kan maken dat mensen hun leven weten vorm te geven 
met RTH en wat bijkomende financiële ondersteuning. Mensen die op vandaag echter 
stappen zetten in deze richting, bijv. jongvolwassenen die zelfstandig gaan wonen, hebben 

geen zicht op de termijn waarop zij dit budget zullen verwerven. Ook wij kunnen hen daar 
geen duidelijkheid over geven.  

Complexiteit op vele terreinen  
Elke verandering heeft tijd nodig. Wij willen de veranderingen ook alle kansen geven. Keer 
op keer stellen wij echter vast dat de vernieuwing van de zorgorganisatie een complex 

gegeven is. Het is heel moeilijk om dit in begrijpbare taal aan mensen uit te leggen. De 
briefwisseling vanuit het VAPH is vaak heel onduidelijk of zegt de mensen werkelijk niets. 

Wellicht zal dit binnen ons werkveld nog meer uitgesproken zijn: wij werken met mensen 
met een verstandelijke beperking, ook heel wat van ‘onze’ ouders zijn zwakbegaafd … 

Wij wilden U graag een eenvoudige weergave geven van wat momenteel leeft ‘aan de 
basis’, de personen met een beperking en hun directe netwerk. Het zijn de vragen en 
verzuchtingen die wij opvangen in het werk van elke dag. 

Wij nodigen u graag uit bij onze thuisbegeleidingsdiensten om met een aantal gezinnen in 
gesprek te gaan over de punten in deze brief die zij hebben aangebracht vanuit hun 

dagelijkse realiteit. We hopen, in alle bescheidenheid, dat dit voor U een meerwaarde kan 
betekenen bij het verder realiseren van de zorg voor personen met een beperking. Want 
het gaat tenslotte om hùn kwaliteit van leven. 

 
Namens al onze thuisbegeleiders, 

 
Marjan Tyberghien, directeur Start West-Vlaanderen  
Katrien Windey , directeur De Tandem  

Bart Vanvaerenbergh , directeur Kadodder 
Diane Luyts, directeur Dienst Ambulante Begeleiding 

Yves Schorpion , directeur Resonans  
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Uitnodiging bij het VAPH 
 

Thuisbegeleidingsdiensten op uitnodiging bij het VAPH op vrijdag 19 januari 

2018 

 

In september 2017 hebben we een brief gestuurd naar minister Vandeurzen. 

De brief kan je ook in deze Kadodderflash vinden. 

Met deze brief hebben we aan de minister de bekommernissen van onze 

gezinnen meegedeeld.  

De bekommernissen die zijn ontstaan door de vele wijzigingen waaronder de 

invoering van :  

- Trap 1 waarbij elk kind/ elke persoon recht heeft op een gebruik van 8 

punten voor begeleiding, logeren, beperkte dagopvang.  En hier ook de 
invoering van het BasisOndersteuningsBudget ( BOB) voor een beperkt 

aantal mensen.  

- Trap 2 waarbij alle meerderjarige personen een budget krijgen.  

De minister erkent onze bekommernissen en gaf de opdracht aan Mevr Ann 

Van Den Abbeele  van het VAPH om naar ons te luisteren.  

Vrijdag 19 januari waren we op het VAPH, gesteund door ouders uit de 

diensten Start West-Vlaanderen en DAB Limburg, die hun verhaal konden 

brengen.  

 

De onderwerpen die werden besproken:  

 

Te weinig rechtstreeks toegankelijke hulp RTH 

De 8 punten RTH per jaar zijn  soms te weinig. De aanwezige ouders vertellen 

dat ze bijna alle 8 punten RTH nodig hebben voor thuisbegeleiding. Er zijn dan 

te weinig punten over om eens te gaan logeren zodat hun gezin op adem kan 

komen.  

Voor mensen die al een 

persoonsvolgend budget 

voor dagbesteding  hebben, 

zal het binnenkort mogelijk 

zijn om extra RTH-punten in 

te zetten om te logeren. We 

pleiten ervoor dat gezinnen  
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die de volledige zorg dragen zonder budget ook extra RTH-punten zouden 

mogen inzetten om te logeren. 

Andere voorbeelden tonen aan dat de  8 RTH-punten vaak onvoldoende zijn 

omdat ze moeten combineren met dagopvang, begeleid werken, 

vrijetijdsactiviteiten en vorming. 

 

Ook  voor jonge mensen die graag zelfstandig willen gaan wonen met 

ondersteuning, zijn de 8 RTH-punten onvoldoende in die 

overbruggingsperiode. Een mogelijke oplossing die we aanreiken: iedere 

persoon kan 2 maal voor 1 jaar de punten verdubbelen, om die overgang te 

maken.  

Mevrouw Van Den Abbeele geeft aan dat voor zo’n aanpassingen geld nodig 

is. Dit vraagt tijd en moet politiek besproken worden. Tevens  vraagt dit 

aanpassingen aan wetgeving. 

 

Een persoonvolgend budget PVB aanvragen en perspectief om dit te bekomen 

Een ouder vertelt hoe moeilijk het was om voor haar zoon een 

persoonsvolgend budget aan te vragen. Het is allemaal zeer ingewikkeld. En 

dan het uitzichtloos wachten. Het doet deugd om te horen dat de 

ondersteuning van de thuisbegeleider die het gezin kent zo belangrijk is in dit 

proces. Het VAPH belooft in de toekomst meer te kunnen zeggen over hoe lang 

ze waarschijnlijk zullen moeten wachten om hun budget te krijgen, maar 

voorlopig kan dit nog niet.  

Ook wordt de onrechtvaardigheid aangehaald dat minderjarigen die uit MFC 

groeien een automatisch budget krijgen. Kinderen in een school van het 

gemeenschapsonderwijs en krijgen dit recht niet.  

Een gezin vertelt dat ze bezig zijn met de aanvraag van een persoonsvolgend 

budget voor hun zoon omdat de situatie voor hemzelf en zijn omgeving onveilig 

is. Dit is een procedure ‘maatschappelijke noodzaak’ maar ook dit duurt veel 

te lang. Het VAPH is er zich van bewust dat deze procedure ‘maatschappelijke 

noodzaak’ nog niet goed verloopt en te lang duurt. Ze zoeken hoe ze dit 

kunnen verbeteren. 

 

 

 



13 

 

Nieuws uit Kadodder  
 

 

Voor het BOB is het VAPH niet bevoegd dit is voor de Vlaamse Sociale 

Bescherming. Voor 2018 zijn er geen nieuwe groepen die aan de beurt komen. 

Waarschijnlijk zal dat wel zo zijn voor 2019. Voor de volwassenen zou er dan 

een automatische toekenning 

moeten zijn voor iedereen die 

wacht op een persoonsvolgend 

budget. 

 

 

Te moeilijk 

We vertellen nog dat de ouders 

die aanwezig zijn in staat zijn 

om zelf hun verhaal te brengen 

en hun dossier te behartigen. Zij willen ook stem  

geven aan veel andere gezinnen die het allemaal niet zo goed begrijpen en 

achterdochtig worden als ze de zoveelste brief krijgen die ze niet begrijpen. 

Het VAPH is zich zeer erg bewust dat het moeilijke materie is. Communicatie 

eenvoudig maken voor deze moeilijke materie en correct blijven is zeer 

moeilijk. Er wordt aan gewerkt.   

 

 

Mevr Van Den Abbeele rondt het gesprek af met de ouders nog eens te 

bedanken voor hun moedige getuigenissen en de thuisbegeleidingsdiensten 

voor het initiatief. Ze nemen mee wat ze gehoord hebben. 

 

 

Voor mij was dit een geslaagd overleg. De aanwezigheid van ouders om de 

dagelijkse realiteit te brengen bij personeelsleden van het VAPH die mee aan 

de basis staan van belangrijke beslissingen is zeer zinvol.  

Dank aan de aanwezige leden van het VAPH voor de ontvangst en om de 

bekommernissen van de werkvloer en de vele thuissituaties mee te nemen 

naar mogelijke verbeteringen.   

 

Bart Vanvaerenbergh 

Directeur Thuisbegeleidingsdienst Kadodder  
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De ouderwerking … 

 

De ouderwerking van Kadodder kreeg vorig jaar 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 2017 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 

 

 

 

mailto:ouderwerking@kadodder.be
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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 

mailto:thuisbegeleiding@kaodder.be
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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. 
 
 

 

 

mailto:ppth@kadodder.be
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Agenda  
 

 

Ervaringsgerichte avond 

 

Wat na het lager onderwijs?  

 

Het lager onderwijs loopt op zijn einde en je maakt je zorgen over de 

juiste keuze voor het vervolg? 

 

Je hebt al gehoord van opleidingsvormen 

maar hebt geen idee wat OV1, OV2, OV3 en 

OV4 echt inhoudt. 

 

Wat zijn de gevolgen van je keuze later in het 

arbeidsleven? 

Wat als je kind schoolmoe is? 

Wat met het advies van het CLB? Is dit 

bindend? 

 

Op onze twee ervaringsgerichte avonden op donderdag 22 februari 

en donderdag 15 maart, telkens om 19u30 op de dienst van 

Kadodder, kan je terecht met al je vragen over het secundair 

onderwijs. 

 

Op de eerste avond krijg je algemene uitleg over de opleidingsvormen, 

de gevolgen van je keuze, waar je terecht kan voor extra steun enz. 

Op de tweede avond kan je terecht met meer persoonlijke vragen. Op 

deze avond zullen voldoende thuisbegeleiders aanwezig zijn waarbij je 

terecht kan met je eigen persoonlijke vraag.  

 

Je kan enkel intekenen voor de tweede avond als je ook 

deelnam aan de eerste algemene info avond!  Dit om ons 

voldoende tijd te geven om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. 

 

Inschrijvingen voor en /of vragen over beide avonden kunnen gestuurd 

worden naar : Ouderwerking@kadodder.be 

Waar: Kadodder, Oostmallebaan 50 te 2980 Zoersel  

mailto:Ouderwerking@kadodder.be
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Agenda  
 

 

Nieuws van de brussenwerking 

 

 

Beste brussen, beste ouders, 

 

 

 

Dit jaar zien we jullie en liefst ook vele nieuwe 

gezichten graag terug: 

 

 

 

 

- Op 24-3-2018 plannen we onze brussenverwendag in de Zoo van 

Antwerpen. Meer informatie volgt. 

 

- In het najaar plannen we een activiteit waarin getuigenissen van 

brussen en hun ouders centraal zullen staan. 

 

- Binnen het pakket ‘brussen’ zullen we ons toespitsen op: 

 - Brussen aan huis 

 - Brussen met een plus 

 - de reeds gekende brussenwerking 

Heb je ander vragen betreffende het thema ‘brussen’, spreek erover 

met je thuisbegeleider en we bekijken wat we voor jullie kunnen doen! 

 

Wij vliegen er alvast terug stevig in om een mooi aanbod te voorzien!  

 

Groeten van het brussenteam! 

 

Alexandra, An, Marc, Sabine en Peggy 
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… Vertelt  
 

 

G-sporters van Handbalclub Uilenspiegel vertellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En willen jullie stiekem uitnodigen om eens mee te komen trainen…. Je bent 

altijd welkom! 
 

Lowie (°2003, KOCA):  Elke week ga ik graag naar de handbaltraining in 

Wilrijk. We beginnen steeds met een opwarming. Na de opwarming spelen we 

altijd een wedstrijd. Ik gooi graag met de bal en ben tevreden als ik een goal 

kan maken. Mijn trainsters heten Hanne, Marleen, Katrijn en Patrick. We zijn 

met 8 en dat vind ik heel leuk. Ik doe hard mijn best tijdens de handbal en dat 

geeft een goed gevoel. In de zomer ga ik mee op stage voor 1 week. Alle leden 

van de hele club Uilenspiegel gaan mee. Het is heel leuk en het kampvuur is 

plezant. 

 

Maja (°2004, de Leerexpert): Ik train ook elke 

week in Wilrijk en ik speel extra mee met de 

meisjesploeg van Uilenspiegel,  dan train ik in 

Hoboken. Dus eigenlijk speel ik in 2 ploegen, de 

G ploeg en bij de meisjes. Ik vind beiden leuk, 

soms wel zwaar bij de meisjes. Ik speel ook 

wedstrijden op zaterdag en soms op zondag. Wij 

doen ook samen uitstappen en weekends zoals op boerderij building en in 

januari ga ik mee op winterstage in de Hoge Rielen. 

 

Jente (°2006, Ritmica): Ik speel mee in 2 ploegen, onze G ploeg en de U10.  

Ik vind ze allebei even leuk.  Bij de G-ploeg doen we altijd een parcours en op 

het einde ook een wedstrijdje en we doen ook heel leuke oefeningen.  Onze 

trainers zijn leuk en lief.  

Rune (°2010 Groenlaar): IK heb op de handbal geleerd om hard te lopen en 

vol te houden. En leren en goed te gooien, goalen te maken en ballen tegen 

te houden. We hebben leuke trainers. 
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… Vertelt 
 

 

En blijven vertellen … 

 

Charlotte (°2005, Groenlaar): Ik sta graag in de 

goal als keeper! Dan moet ik ook de bal uitgooien. 

Onze opwarming is rondjes lopen en 

hindernissenparcours met de bal. Ik was vorig jaar 

mee op handbal kamp. Het was super, met een 

groot kampvuur.  Ik kan mijn team niet missen. Ik 

ga ook heel vaak supporteren voor de groten, vooral 

hun opwarming vind ik leuk om te zien. Ook de Nationale handbalploeg “the 

Black Arrows” zie ik graag spelen. Onze trainster van vorig jaar , Nele, speelt 

hier in mee. Vorige maand was het restaurantweekeind en in mei was het 

Beach handbal op Sint Anneke. We spelen dan met heel Uilenspiegel tegen 

elkaar. 

 

Lars (°2004, Sint-Jozef OV4): Ook ik speel in 2 ploegen, de G-ploeg en de 

J14.  Wedstrijden, tornooien en de meeste training vind ik leuk.  Door het vele 

trainen ben ik al sterk gegroeid.  Ik voel me thuis in beide ploegen. 

 

Jonathan (2004, Bubao De Regenboog)  Ik ben 2 jaar geleden begonnen bij 

de G-ploeg van Uilenspiegel en doe het heel graag. De trainers zijn erg lief en 

ik kan niet ophouden ze te knuffelen. Tijdens de zomerstage heb ik de spelers 

van alle andere ploegen ook leren kennen en dat was reuze leuk. Ik kleef nu 

hun stickers in het uilenspiegel stikkerboek . Het leukste vind ik om keihard 

naar de goal te werpen en doelpunten te maken , dan krijg ik high fives van 

mijn trainers. Cool ! 

 

We trainen elke zaterdag van 11.00u tot 12.00u in de sporthal van de 

Bist; Kon. Elisabethstraat 7 in Wilrijk. Je kan voor meer info ook terecht bij 

Patrick Demot: 0478/252592 of op onze website: www.uilensiegel.be 

 

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. 

http://www.uilensiegel.be/
mailto:thuisbegeleiding@kadodder.be
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Terugblik  
 

 

Music For Life 

Bedankt aan IEDEREEN die ons heeft gesteund!! 

 

Zo heeft de Sint-

Jorisgilde te Meer 

ons gekozen als 

goed doel. 

 

Ze hebben een 

Pannenkoekenbak 

gehouden ten 

voordele van 

Kadodder. 

 

 

 

Music For Life, Warmathon 

 

Kadodder zette zijn beste beentje voor !! 

Vrijdag 22 december 2017 liepen meer dan 

9000 lopers zich te Antwerpen warm tijdens de 

Warmathon, voor de goede doelen van Music 

for Live. Ook Kadodder toonde zijn warm hart .  

Dat Gent net iets meer lopers kon aantrekken 

liet ons dan weer koud: deelnemen was in deze 

veel belangrijker dan winnen !   

 

En dat dachten ook de 4 dappere loopsters en 

10 stappers van Kadodder, die zich op het 

parcours van 2,7 km langs hun beste kant 

lieten zien. Het werd niet alleen een sportieve 

gebeurtenis, de samenhorigheid verstevigde nog maar eens de 

teamspirit. Proficiat aan de sportievelingen en hun supporters ! 
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Terugblik  
 

 

Brussenactiviteit 14 oktober 2017 

In oktober nodigden we onze brussen samen met hun ouders uit op onze 

dienst voor een middag vol leuke activiteiten. Na de verwendag in 

Technopolis zagen we veel bekende families en ook enkele nieuwe gezichten. 

Het was op 14 oktober erg mooi weer. Daarom verhuisden we heel onze 

voorbereiding last minute naar buiten en genoten samen van het zonnetje. 

Na een korte kennismaking was het spelletjestijd. We speelden samen met 

de brussen en hun ouders de brussenspelletjes ‘door berg en dal’ en 

‘sterrenstrand’. Er werden knotsgekke opdrachten uitgevoerd en ook het 

praten over brus zijn werd niet gemeden. 

Wat later was het tijd voor de ouders om zich op te warmen voor een mooie 

wandeling. Marijke zorgde voor het plan en Sabine en Marleen gingen met de 

ouders op pad. Ondertussen speelden 

Marc, An en Peggy met de kinderen en 

jongeren. Er werden zorgpopjes en 

vliegtuigen geknutseld, met KUBBS en 

mikado gespeeld en we hadden geluk, 

want er waren nog hapjes over van 

onze teambuilding. Daardoor konden 

we de brussen nog extra verwennen. 

Toen Marc de frietjes ging halen, bleef 

het wel erg stil. Onze brussen zaten lekker de smullen aan tafel, maar de 

frieten van de ouders werden langzaam koud. We maakten ons toen toch wel 

grote zorgen. We dachten dat Sabine, Marleen en hun enthousiaste ouders 

verloren gelopen waren… MAAR de wandeling was gewoon wat langer dan 

gedacht… oef! Na een kwartiertje kwamen ook zij vrolijk binnen gewandeld 

om te genieten van de curryworsten en kaaskroketten! Alleen Sabine… die 

had pech… er was nog wel een bakje friet, maar haar kaaskroket bleef liever 

in de frituur. Na zo’n lange wandeling toch wel een domper op de 

feestvreugde. We willen dan ook heel graag de mama bedanken die haar 

kaaskroket met Sabine deelde, zodat we met z’n allen dit brussenjaar vol 

leuke ontmoetingen in schoonheid konden afsluiten! 
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Vakantietips 

  

Voor wie nog op zoek is naar vakantie-ideeën, we hebben er enkele 

verzameld. Dit zijn zeker niet de enige, meer het zijn wel leuke:  

 

➢ www.vakantiewijzer.org 

vakantiewijzer geeft jou vakantieadvies en stelt  graag een 

passende vakantie op maat  voor zodat elk kind/jongere of 

volwassene met een beperking maximaal kan genieten van zijn vakantie 

samen met zijn gezin, familie, vrienden,... 

 

➢ www.vakantie-met-kinderen.com 

Op vakantie met een gehandicapt kind kan je wel wat hulp gebruiken, zodat je zelf 

ook een relaxte tijd kunt hebben. Kijk hier voor de leukste aangepaste vakanties, 

met extra hulpmiddelen en liefdevolle begeleiding voor het hele gezin. 

 

➢ www.visitflanders.com 

Vlaanderen wil een aangenaam vakantieland zijn voor iedereen: jonge of iets 

oudere bezoekers, toeristen met of zonder een beperking of zorgvraag,… We 

helpen je dan ook graag op weg als je extra noden of vragen hebt tijdens je 

vakantie of uitstap in Vlaanderen. De website biedt ook een overzicht van 

reisbureaus en organisaties die georganiseerde reizen aanbieden voor 

mensen die extra noden of wensen hebben op vakantie. 
 

➢ www.villapardoes.be  

Vakantie in de Efteling: kinderen met een ernstige of levensbedreigende 

ziekte kunnen daar terecht voor een eenmalige gratis vakantie gedurende 

een week (tot 12 jaar). 

De voorwaarde en medische criteria vind je op de website. 

  

➢ www.villarozerood.be  

Villa Rozerood als respijthuis creëert een omgeving waar niet alleen het zieke 

kind een gepaste zorgondersteuning  krijgt, maar waar zowel het zorgkind 

als de ouders, broers en zussen daarenboven de dagdagelijkse zorgen 

eindelijk eens achter zich kunnen laten. Villa Rozerood biedt tevens de 

mogelijkheid om kinderen alleen op te vangen en de zorg optimaal verder 

te zetten, zodat ouders op adem kunnen komen of gewoon even de reeds 

lang uitgestelde klussen kunnen opknappen.  
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

➢ www.kazou.be  

JOMBA staat voor kinderen en JOngeren Met Bijzondere Aandacht. Dat zijn 

jongeren met een handicap, autisme, gedragsproblemen, maar ook jongeren 

die net dat beetje extra aandacht nodig hebben, zoals jongeren die 

bedplassen of uit sociaal moeilijke situaties komen. Heb jij dus net dat 

tikkeltje extra begeleiding nodig, of een beetje meer structuur of medische 

verzorging? Dan vind je in het JOMBA-aanbod een vakantie op jouw maat!  
 

➢ www.pirlewiet.be  

groepsvakanties voor kansarme kinderen, tieners en gezinnen in de vakantie 

en de grote vakantie. Sociaal tarief is mogelijk.  
 

➢ www.bizonvzw.be  

Bizon organiseert activiteiten en vakantiekampen voor maatschappelijk 

kwetsbare kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar, zodat ook zij een 

onvergetelijke activiteit of vakantie kunnen beleven.  
 

➢ www.zonnekamp.be  

Zonnekamp organiseert jaarlijks een zomerkamp voor vijftig jongeren met 

een fysieke en/of mentale handicap. Zonnekamp is een vzw en werkt enkel 

met vrijwilligers.  
 

➢ www.scoutsengidsenvlaanderen.be  

Scouting voor personen met een handicap. In Vlaanderen zijn er ongeveer 25 

Akabe-groepen voor kinderen en jongeren met en zonder handicap. 

Daarnaast zijn er nog ongeveer 20 Akabe-takken waar kinderen met een 

handicap in een apart deel van een gewone scoutsgroep activiteiten doen. 

Ten slotte zijn er ook heel wat kinderen en jongeren die in een gewone 

scoutsgroep terecht kunnen en gewoon zoals andere kinderen activiteiten 

mee doen met de groep. Akabe is dus plezier hebben, vrienden leren 

kennen, activiteiten doen en ook wel vaak dingen leren.  

 

➢ www.ludentia.be  

Ludentia Jongerenwerking is een nieuw initiatief van Ludentia Vrije Tijd. 

Misschien heb je ooit al van deze organisatie gehoord? Ludentia helpt 

mensen met een beperking, om in hun vrije tijd de dingen te kunnen doen 

die zij willen. Sporten bijvoorbeeld, of toneelspelen, of reizen… Met de 

jongerenwerking wil Ludentia Vrije Tijd een fijn zomerprogramma aanbieden, 

voor jongeren met of zonder een beperking. 
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Weetjes en zoekertjes  
 

 
➢ www.jongehelden.be  

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie die kampen en speelweken inricht 

voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. Doorheen het jaar 

heeft Jonge Helden een aanbod (op maat) aan animaties en vormingen. 

 

➢ www.crejaksie.be  

Crejaksie is een autonome jeugddienst die aanleunt bij de Liberale 

Mutualiteit. Naast het gewone aanbod aan binnen- en buitenlandse vakanties 

hebben zij zowel een aanbod voor personen met een licht tot matige 

beperking als met een ernstige tot zwaar verstandelijke beperking.  

 

➢ www.rodekruis.be  

Vakantiekampen voor kinderen van 7 tot 14 jaar die in armoede leven, ook 

voor kinderen met een beperking.  

 

➢ www.gekkoo.be  

een uitgebreid aanbod van kampen, woensdagnamiddagactiviteiten en 

speelpleinen. Zinvol speelplezier blijft hun motto, maar aangepast aan de 

noden van gezinnen en jongeren in de stad. 

 

➢ www.sportcentrumpeerdsbos.be/sportkampen  

Het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat is dé plek voor 

originele sportkampen in de schoolvakanties, uitgezonderd de kerstvakantie. 

Sommige kampen leggen de nadruk op één sport, anderen bieden een mix 

van sporttakken aan. Je kind sportief laten spelen staat hierbij centraal. De 

kampen zijn geschikt voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Ook kinderen met een 

handicap zijn welkom op onze kampen. 

 

➢ www.doepa.be  

DOEPA organiseert en begeleidt vrijetijdsactiviteiten voor personen met 

autisme. Maandelijks trachten we minstens 1 activiteit te doen. Aangezien 

onze doelgroep enorm breed is (kinderen en jongeren met autisme, een 

bijkomende mentale handicap of een normale begaafdheid) is niet elke 

activiteit voor iedereen even geschikt. De plaats van de activiteiten proberen 

we te spreiden over heel Vlaanderen.  

Als je wil weten welke activiteiten er in de nabije toekomst op ons 

programma staan kan je steeds een kijkje komen nemen op onze website.  
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

➢ www.hartekamp.be  

Hartekamp organiseert jaarlijks uitstappen, een weekend en een zomerkamp 

voor kinderen(ook licht tot mentale beperking) die dagelijks medische zorg 

nodig hebben. Voor één keer staat niet hun ziekte of handicap centraal, maar 

wel het zorgeloos plezier maken met ‘gelijkgestemde’ vriendjes. 

Ook broer en zussen kunnen mee. 

 

➢ www.toegankelijkopreis.be  

Toegankelijk op reis gaat over reizen, rekening houdend met een beperking. 

Deze website bevat allerlei slimme tips en boeiende reisverslagen.  

 

➢ www.andersaktief.be  

Anders Aktief richt reizen in voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking zonder lichamelijke beperking, die verblijven in tehuizen (hetzij 

dagcentra, bezigheidstehuizen, begeleid wonen of beschutte werkplaatsen), 

die nog bij ouders thuis wonen of die alleenwonend zijn. De doelstelling van 

Anders Aktief is reizen samen te stellen naar de noden en wensen van deze 

specifieke klantengroep.  

 

➢ www.trackstravel.nl 

Trackstravel, bijzondere begeleide all-inclusive reizen voor mensen met een 

verstandelijke beperking, ASS en epilepsie. Het zijn individuele reizen vanaf 

17 jaar van verschillende niveaus en jongerenreizen voor de leeftijd vanaf 17 

tot 27 jaar. 

 

➢ www.vakantieparticipatie.be  

Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen die om financiële redenen 

of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of op daguitstap kunnen: 

mensen met een laag inkomen, met een verhoogde tegemoetkoming, … Zij 

zetten zich in om het reguliere aanbod toegankelijk te maken voor mensen in 

kansarmoede.  

 

➢ www.casa-ametza.be 

Ruime vakantiehuisjes voor 4 tot 6 personen, aangepast aan jullie specifieke 

noden. Midden in het prachtige park van Brasschaat. 

Activiteiten voor gans het gezin of aangepast aan de noden van de persoon 

met beperking. 
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

➢ www.hannibalvakanties.be  

Hannibal is een initiatief van JKVG vzw, een organisatie van jongeren met en 

zonder handicap uit heel Vlaanderen. Hannibal laat jongeren met en zonder 

handicap samen een onvergetelijke tijd beleven. Ontmoeting, ontspanning en 

plezier zijn het hoofddoel, maar er is meer: nieuwe vrienden leren kennen, 

grenzen verleggen, jezelf ontplooien, je bewust worden van je 

mogelijkheden, ...  

 

➢ www.mechelsbos.be  

’t Mechels Bos maakt deel uit van Vakantiehuis Fabiola en staat voor een 10-

tal vakantieflats die afgestemd zijn op gezinnen met een handicap of 

chronisch ziek kind. De vakantieflats beschikken over meerdere 

zorgfaciliteiten en de onmiddellijke buitenomgeving is extra veilig ingericht.  

 

➢ www.depupiter.be  

Zorghotel De Pupiter is een smaakvol ingericht vakantieverblijf met 

zorgvoorziening op maat van de gasten. Wil u in alle rust herstellen, wil u er 

even tussenuit of heeft u om andere redenen een tijdelijk en veilig verblijf 

met zorg nodig, dan bent u bij ons aan het juiste adres. De Pupiter biedt 

ruime mogelijkheden, zelfs voor wie denkt dat het voor hem of haar niet 

weggelegd is.  

 

➢ www.widar.be 

Widar is een dorpsgemeenschap voor 

mensen met een verstandelijke 

beperking. Medewerkers met hun families 

wonen in de voorziening en vormen met 

de opgenomen bewoners een 

woongemeenschap. Er wordt zeer veel 

aandacht besteed aan de werkplaatsen, daar vinden de bewoners overdag 

een zinvolle activiteit. Ze hebben een boerderij met melkvee, biologische 

groeten en fruit, een bakkerij, een weverij en een winkel die alles verkoopt. 

In de grote vakantie organiseert Widar een boerderijkamp en een 

vakantiekamp (Ardennen) binnen het kader van Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulpverlening. 

 

Ook de mutualiteiten hebben een divers aanbod van vakantie 

mogelijkheden, vraag bij je eigen mutualiteit naar de brochures. 

http://www.widar.be/
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Magenta 

 

Je was bezig met werk, leuke momenten met je 

partner en kinderen, vrienden, je huis inrichten, 

hobby's en de minder leuke klussen die je erbij 

moet nemen. 

Druk, druk, druk... 

En dan staat je wereld heel even stil. Je kindje heeft een ernstige 

ziekte/handicap/beperking/stoornis. Misschien ben je de eerste die het 

opgemerkt heeft en heb je al een hele zoektocht achter de rug. Misschien 

kwam de boodschap voor jou als een complete verrassing en vraag je je nog 

af of het wel echt zo is. 

En dan wordt het weer druk, druk, druk... (Doktersbezoeken, intensief bezig 

zijn met behandelingen en medicatie, voeding aanpassen, je afstemmen op 

de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind, .. Er is een duidelijke verhoogde 

zorg voor het kind nodig.  

Tussendoor ook tijd maken door een hele nieuwe papierwinkel: aanvragen 

verhoogde kinderbijslag, een dossier bij de mutualiteit indienen, 

terugbetalingen van de hospitalisatieverzekering aanvragen,... 

Mensen vragen je "Hoe hou je het vol?". Soms vraag je jezelf ook af of je het 

wel zult volhouden of zie je het niet meer zitten. Andere dagen sta je 

versteld van je eigen kracht. 

Het Magenta-project: workshops voor ouders 

Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het 

betekent ook plannen en organiseren, informatie verzamelen, zorgverleners 

kiezen en hun bijdrage op elkaar afstemmen, beslissingen nemen, financieel 

en administratief beheer, omgaan met persoonlijke prioriteiten en 

timemanagement. 

 

Ter info: Vorming voor ouders van tieners: INSPIRERENDE GESPREKKEN. 

 
Nieuwe reeksen van 5 workshops in Antwerpen starten maart 2018. 

Meer info en inschrijven kan je via de website www.magentaproject.be 

 

http://www.magentaproject.be/
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Dag van de zorg: Zondag 18 maart 

Zorg & Welzijn zetten de deuren open.  
Altijd al eens achter de schermen van een 
ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening 
bezocht voor mensen met een beperking? En ken je 
het verschil tussen het oude rusthuis en het 
moderne woonzorgcentrum?  

Zondag 18 maart ontvangen meer dan 250 zorg- & 

welzijnsorganisaties en scholen jou met open armen. Breng gerust je 

kinderen, familie en vrienden mee, want iedereen is welkom!  

Meer info: www.dagvandezorg.be 

 

Zorgbeurs te Zoersel: 

Een 20-tal standen van zorgorganisaties van Zoersel en omstreken, 

waaronder ook Kadodder.  

Van 11-17u in een zaal van PC-Bethanië 

Allerlei randanimatie is voorzien (film, koor, spel-o-theek, 

rolstoelenparcours enz. ) 

 
 

Stemmen is een recht, geen voorrecht 
 

 
In 2018 en 2019 zijn het verkiezingen.  

Naar aanleiding van de internationale dag 
van de rechten voor mensen met een 
handicap (3 december 2017) lanceerde 
Unia een nieuwe 
sensibiliseringscampagne.  
 
 
Mensen moeten zich ervan bewust worden 
dat het stemrecht voor iedereen geldt. 
 

 
Meer info: www.unia.be 
  

http://www.dagvandezorg.be/
http://www.unia.be/
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Boeken- en/of filmtips  
 

 

Gewoon buitengewoon 

 

 

 

Ellen Verspeeten 

ISBN 978 90 6445 645 9 

Uitgeverij Epo 

Geschikt voor: 

Oudere kleuters, begin lagere 

school. 

 

 

 

 

Samenvatting: 

 

Ward is dol op treinen, op zich niet zo speciaal, maar Ward kan er uren over 

praten, gaat elk weekend met zij papa naar de treinen kijken en als hij 

tekent… zijn het vaak treinen. In de klas zit Ward vaak een beetje apart en 

ook op de speelplaats loopt hij wel eens helemaal alleen. Hij reageert een 

beetje vreemd op andere kinderen en zijn klasgenootjes stellen zich dan ook 

heel wat vragen. Ze lijken zich soms wel een te ergeren aan het feit dat voor 

Ward soms andere regels gelden. 

Gelukkig is er Noor, Wards vriendinnetje. Zij neemt Ward zoals hij is en past 

zich een stukje aan hem aan, zodat ze samen toch plezier kunnen beleven. 

Noor weet dat Ward autisme heeft, ook al begrijpt ze niet helemaal wat dat 

precies is.   

 

 

Goed om te weten: 

 

Herkenbaar boek over Autisme. 

Bruikbaar binnen klasgebeuren om de uitzonderingsregel te kaderen. 

Heldere leidraad om autisme uit te leggen. 

http://www.standaardboekhandel.be/_img/scale.rb?img=images/019/8825466814494.jpg&w=400&h=400
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Fun  
 

 

Doolhof, hoe komen alle dieren bij de eieren 
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Even stil staan …  

  

Gedicht van een cliënt 
 

 

 

 

De Bocht 
 

Vroeger 

wil ik terug 

 

Toen had ik alles 

-denk ik nu- 

perfect geheugen, 

een leven zonder beperkingen 

 

een gemiste bocht 

mijn wereld stortte in 

 

Nu 

Veel medicatie 

Altijd iemand bij me 

Leren leven met wat er nog komt 

 

Ik koester mijn verleden 

 

Vroeger 

was alles beter 

 

 

Sharon G. 
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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. 

 

................................................................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

................................................................................................... 

 

mailto:thuisbegeleiding@kadodder.be
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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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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. 

 

Tijdens de begeleiding door Kadodder ontvang je deze 

nieuwsbrief gratis. Indien gewenst kan je deze Kadodder-

Flash, mits een jaarlijkse bijdrage van 10€, blijven 

ontvangen. Meer info via onze dienst: tel. 03/312.45.41 of 

thuisbegeleiding@kadodder.be 


