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Voorwoord

Beste ouders, collega’s, sympathisanten, lezers,
Na een bloedhete zomer, waarin jullie hopelijk hebben kunnen genieten
van een deugddoende vakantie, gaat alles weer zijn gewone gangetje.
Iedereen terug naar school, aan het werk, … en wij staan alweer klaar
met een heleboel Kadodder-nieuws!
Deze nieuwsbrief begint met een brief die gestuurd is naar onze
Minister Jo Vandeurzen, in verband met de onduidelijkheden en
onzekerheden van Het Persoonsvolgend Budget.
Onze Kadodder teams hebben maar liefst 4 nieuwe collega’s mogen
verwelkomen. Ze stellen zichzelf graag aan jullie voor.
De werkgroepen hebben gedurende de zomer niet stilgezeten. In deze
flash krijg je een update vanuit de werkgroep Triple P, de
brussenwerking, de werkgroep netwerken en Comvoor.
Verder geven we het woord aan Niko die het PVT-project zal toelichten.
Een ouder vertelt meer over de werking van onze ouderpraatgroep.
En we blikken terug op de sportieve prestaties van Ine en Sam!
Ook onze vaste items komen in deze editie aan bod nl: boekentips,
weetjes en interessante data en activiteiten.
We wensen jullie veel leesplezier!

Ieder kind is als een vlinder in de wind.
Sommigen vliegen hoger dan anderen, maar ieder vliegt zo hoog
als hij of zij kan. Waarom zou je ze met elkaar vergelijken?
Ieder kind is ANDERS!
Ieder kind is BIJZONDER!
Ieder kind is GEWELDIG!
www.oeiikgroei.nl
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Nieuws uit Kadodder
Het persoonsvolgend budget
Brief aan de minister,
Op 1 januari 2017 werd een nieuwe financiering voor volwassenen met
een beperking opgestart : het persoonsvolgend budget.
Dit ging gepaard met veel onduidelijkheden en onzekerheden.
Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en werden de gevolgen van
deze nieuwe financiering duidelijker.
Als hulpverleners binnen de VAPH-sector maakten wij ons toch wel heel
erg ongerust over sommige van die gevolgen.
Daarom schreven we begin juni een brief naar de minister.
De brief kan je hier in onze Kadodderflash lezen.
Vanaf 9 juni vielen er meer dan duizend brieven in de brievenbus van
minister Van Deurzen.
Misschien zagen jullie er iets van in de pers ?
We hopen dat ons schrijven een positief gevolg zal krijgen en dat men
in de toekomst rekening zal houden met onze opmerkingen en
bezorgdheden.

Bart Vanvaerenbergh
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Nieuws uit Kadodder
Brief aan Minister Jo Vandeurzen
Dhr. minister Vandeurzen,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 90
1030 Brussel
2 juli 2018

Geachte mijnheer de minister,
1 januari 2017 was D-day voor de sector ‘Personen met een handicap’: de start van persoonsvolgende
financiering, eigen regie voor personen met een handicap. De verwachtingen lagen hoog maar de realiteit lijkt
anders uit te draaien. Na anderhalf jaar persoonsvolgende financiering maak ik de balans op van een financieel
systeem dat steeds verder afglijdt van de doelstellingen van Perspectief 2020. Een resultaat dat kwalitatieve zorg
en ondersteuning voor onze cliënten op de helling zet.
Ik ben zo vrij een aantal knelpunten aan te kaarten:
• PVF ging van start zonder de beloofde herverdeling voor de organisaties. Samen met mijn collega’s hoopte ik
om eindelijk tot een evenwichtige verdeling van de middelen in de sector te komen. Gelijke budgetten voor
gelijke zorgzwaarte. Omdat het resultaat van de inschattingen (door de organisaties) niet strookte met het beeld
dat de overheid van de sector heeft, werd de herverdeling zonder pardon geschrapt. Maar toch ging PVF van
start. Ondertussen werkte u een alternatief uit in twee fases, waarbij er geen enkele garantie is dat cliënten ook
effectief meer budget zullen krijgen indien ze er recht op hebben. Budgetten die moeten dalen, zullen sowieso
aangepast worden. Het zorgzwaarte-instrument dat de basis vormt voor de budgetbepaling wordt herwerkt maar
noch u, noch de organisaties hebben enig idee welke effecten dit zal teweegbrengen. Het instrument kan ook niet
uitvoerig getest worden, want u wil er reeds 1 januari 2019 mee van start. Welke gevolgen zal dit hebben voor de
personeelsbezetting?
• De personele middelen die voor 2017 mochten ingezet worden, zullen (volgens de infosessies van het VAPH in
maart) pas bekend gemaakt worden in zomermaanden 2018. Hoe kan mijn werkgever een betrouwbare begroting
presenteren? Hoe kan ik de zekerheid hebben dat mijn werkgever financieel gezond blijft en toekomstplannen
kan maken?
• Verschillende organisaties betaalden in het vroegere subsidiedossier (pré-PVF) een deel van het personeel van
de bijdrage van de cliënten (gekend als ‘bijdrage A’). Bij overschakeling naar woon- en leefkosten mag dit niet
meer. Dit betekent dat al deze organisaties dit verschil moeten wegwerken. Dit zou gelijk staan aan een verlies
van 900 voltijdse jobs in de sector personen met een handicap in Vlaanderen en dus een substantieel verlies van
expertise.
• Bij de omschakeling naar PVF werd de meerwaarde van kortverblijf uit het oog verloren. Zij die er in het laatste
jaar FAM een beroep op deden kregen middelen toegekend. Anderen, met even hoge noden, bleven in de kou
staan. Het duurde anderhalf jaar om meer duidelijkheid te brengen. Nu kan men een beroep doen op kortverblijf
via RTH, maar kan men nog steeds niet dicht bij huis terecht omdat de meeste organisaties hun contingent aan
RTH-punten reeds volledig ingezet hebben. Zal er dan volgend uitbreidingsbeleid wel tegemoetgekomen worden
aan deze vragen?
• Voor de berekening van woon- en leefkosten analyseerden organisaties hun kosten, een tijdrovende
administratieve opdracht waar zeer veel medewerkers bij betrokken waren. Tijd die naar zorg en ondersteuning
van onze cliënten had kunnen gaan. Na anderhalf jaar PVF wil u deze inspanningen overboord gooien en een
formule invoeren die ingaat tegen elk principe van sociaal ondernemen. Zullen ook deze inspanningen met
terugwerkende kracht tenietgedaan worden?
• Bij de start van PVF wou het VAPH niet langer zijn ‘OCMW-functie’ opnemen. M.a.w. het VAPH schrapte het
gereserveerd/beschermd zakgeld van cliënten waardoor dit nu ook kan aangesproken worden voor de
verblijfsfactuur. Een tekort voor de verblijfsfactuur wordt dus niet langer bijgepast door het VAPH. Maar door wie
dan wel? Verschillende van de cliënten kampen met een maandelijks tekort waardoor diverse (essentiële) zaken
moeten teruggeschroefd worden.
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Nieuws uit Kadodder
Ook cliënten die zelfstandig wonen kampen met armoede door een te laag vervangingsinkomen om te kunnen
spreken van een kwaliteitsvol leven, inclusie of burgerschap.
BOB of het vrij besteedbaar budget binnen PVF worden, begrijpelijk, (te) vaak ingezet ter aanvulling van het te
lage inkomen in plaats van er laagdrempelige zorg mee te organiseren. Opnieuw leidt dit tot minder middelen
voor gespecialiseerde zorg en dus minder werkzekerheid voor medewerkers binnen de sector personen met een
handicap.
Nu suggereert u om zelf een solidariteitsfonds te organiseren. Het lijkt mij niet opportuun om de armoede te
herverdelen. Een herziening van de inkomens van personen met een handicap is hier aan de orde.
• Dan zijn er nog de automatische toekenningsgroepen. Voor maatschappelijke noodzaak (dossiers waarbij er
sprake is van misbruik of verwaarlozing) is er bij de ziekenfondsen sprake van wachttijden tot 8 maand voor de
opmaak van het dossier. Het VAPH spreekt van nog 2 extra maanden voor de afhandeling ervan. De cliënt zit dus
10 maanden vast in een onaanvaardbare situatie. Minderjarigen die automatisch een budget krijgen voor de
overgang naar meerderjarigen krijgen slechts een deel van het budget dat ze nodig hebben: ontoereikend om hun
zorg te organiseren. Noodsituatie, tot slot, is een krachtige procedure voor plotse wijzigingen in een zorgsituatie,
maar tegelijk ligt de lat wel heel hoog. Zij die niet in aanmerking komen voor een noodsituatie maar toch in hoge
nood zijn, komen in prioriteitengroep 1 terecht: de wachttijd bedraagt daar ondertussen al meer dan 3 jaar.
• De communicatie over PVF en alle wijzigende regelgeving die ermee samengaat gebeurt tot vandaag nog steeds
niet adequaat. Net aan de start van de kerstvakantie 2017 werden de brieven bv. verzonden die melding maken
van de herberekende budgetten (op basis van in- en uitstroom uit de organisatie in 2016). Voor sommige mensen
betekende dit een enorm verschil. Tijdens de kerstvakantie was het VAPH niet bereikbaar, na de kerstvakantie
was men niet bereid om deze verschillen aan de persoon of zijn netwerk uit te leggen. Organisaties konden de
gewijzigde budgetten in de GIR (Geïntegreerde Registratietool van het VAPH) pas waarnemen vanaf januari
waardoor ook zij geen antwoord konden formuleren. Dit bevordert de vertrouwensrelatie tussen organisatie,
medewerkers en cliënten niet. Tijdige communicatie op maat is noodzakelijk.
• Het aantal aanvragen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (zowel ambulant/mobiel, dagbesteding als verblijf)
stijgt o.a. doordat steeds minder mensen toegang krijgen tot een persoonsvolgend budget, maar de middelen
RTH zijn zo goed als overal uitgeput. Ondank de beperkt beschikbare middelen RTH trachten organisaties hiermee
een breed publiek te ondersteunen. RTH wordt op heden te vaak gehanteerd als wachtrij naar een
persoonsvolgend budget en schiet op die manier zijn tweeledige doel voorbij, zijnde naast al een beetje
ondersteuning voor diegene die wachten, ook ondersteuning bieden aan die personen die voldoende geholpen
zijn met RTH. Perspectiefplan 2020 zette in op een én-én verhaal: regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig via
én RTH én PVF.
• Ook de vragen naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp blijven binnenstromen, maar zonder budget kan men
geen ondersteuning krijgen. Vandaag staan reeds vele bedden leeg (voornamelijk door overlijdens) en zijn er
ondersteuningsplaatsen beschikbaar in diverse organisaties wat onvermijdelijk zal leiden tot een afbouw van
personeel. Een pijnlijke vaststelling voor de meer dan 14.000 wachtenden op de wachtlijst.
Ik wil geenszins terug naar de periode voor PVF en ondersteun nog steeds de doelstellingen van Perspectief 2020.
Meer regie voor de cliënt was een lovenswaardige omslag binnen de sector maar is te vaak nog dode letter door
ontoereikende budgetten. Meer regelluwte en een faciliterende overheid was en is ook noodzakelijk, maar raakt
bedolven onder de nood tot controle en het opstellen van eindeloze reeksen van regels en afspraken die sociaal
ondernemerschap onmogelijk maken.
U begrijpt dat ik mij zorgen maak over de toekomst van de sector, de toekomst voor de huidige cliënten en de
toekomst voor diegenen die nog aan het wachten zijn. Met enige aandrang vraag ik dan ook om de huidige
regelgeving af te wegen tegen de principes zoals vooropgesteld in ‘Perspectief 2020’ en vraag ik om een waardig
antwoord op de geformuleerde knelpunten. Ik geloof erin dat er op deze manier kan gezorgd worden voor
werkzekerheid, behoud van expertise en vooral ook een passende zorg en ondersteuning voor de huidige cliënten
maar ook voor de meer dan 14.000 wachtenden in Vlaanderen.

Hoogachtend,
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega’s Kinder/Jovo-team
Beste Kadodderflash-lezer,
Ik ben Ilse en werk sinds 1 augustus in het Kinderteam. Ik ben getrouwd met Jan
en heb 3 dochters : Linde, Kato en Floor.
De afgelopen 7 jaar heb ik gewerkt als
verantwoordelijke van een kinderdagverblijf in
Deurne.
Daarvoor werkte ik 10 jaar in Zevenbergen in
Ranst als begeleidster van bewoners met een
meervoudige beperking.
En nu ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging! Ik
kijk er naar uit om gezinnen in en rond Antwerpen
stad te leren kennen en samen met hen en hun
kinderen op weg te gaan.
Tot binnenkort! Ilse

Hallo allemaal,
Ik ben Hanne, 30 jaar, en woon in Vorselaar. Sinds 1 september ben ik lid van het
JOVO-team.
Na mijn opleidingen tot leerkracht secundair onderwijs en leerkracht buitengewoon
onderwijs heb ik eerst in verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs
lesgegeven. Maar ik wilde weten hoe het was om
buiten het onderwijs te werken en dus startte ik als
mobiel begeleidster voor Het Eepos. Mensen thuis
begeleiden bleek helemaal mijn ding te zijn en dus
stelde ik mij kandidaat bij Kadodder.
In mijn vrije tijd zal je me bij goed weer buiten
terugvinden: fietsen, wandelen, ... Bij slecht weer hou
ik onder andere van gezelschapsspelletjes. Ook ga ik
graag op reis en volg ik al jaren lessen toneel.
Ik voel me bij Kadodder heel welkom en heb dan ook
super veel goesting om er tegenaan te gaan 😊.
Groetjes en wie weet tot binnenkort!

Hanne
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega’s PPTH
Dag iedereen,
Mijn naam is Eline. Oorspronkelijk ben ik afkomstig van Sint-Niklaas, maar woon
sinds een jaar samen met mijn vriend Jan in Westmalle.
In Sint-Niklaas was ik tewerkgesteld in een
dagcentrum/home voor personen met een beperking.
Daarna ben ik gaan werken in de nacht, in Vzw Vesta stond
ik ’s nachts samen met mijn collega in voor de zorg en het
welzijn van de cliënten. Door de grote verhuis ben ik ook
hier in de buurt terug nachtwerk gaan doen. Deze keer in
Clara Fey in de volwassenwerking. En nu is het tijd voor een
nieuwe uitdaging bij Kadodder.
Voor de rest heb ik mij ook altijd veel ingezet voor
vrijwilligerswerk. Ik heb meegewerkt in een speelplein in
Aalst, ik heb ook verschillende kampen meegedaan voor
kinderen met een mentale beperking, dit voor 4 jaar
waarvan 1 jaar als hoofdleiding.
Ik ben heel graag creatief bezig en heb een zwak voor
theater. Ik kijk er heel erg naar uit om het PPTH team te
versterken. En om een toffe tijd te beleven bij Kadodder.
Tot snel!
Groetjes Eline
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Nieuws uit Kadodder
Hallo iedereen,
Eerst en vooral hartelijk dank voor de fijne ontvangst.
Ik ben Dominique Pira.
Samen met Pieter hebben wij 3 fijne meisjes.
Amélie 11 jaar, Axelle 9 jaar en Zoé 8 jaar.
Ik heb 18 jaar met veel plezier voor MFC Sint -Jozef
gewerkt in het internaat. Dit is een voorziening
voor kinderen met een motorische beperking.
Daarna werkte ik even in een kinderkribbe. Na een
jaartje besloot ik om toch terug te kiezen voor
kinderen met een beperking maar nu in het onderwijs. In het Sas deed ik veel
ervaring op met kinderen met autisme. Ik mocht ook kinderen type 2 ondersteunen
in het gewone onderwijs.
Allemaal leuke ervaringen, die ik nu kan gebruiken als praktisch thuisbegeleider.
In mijn vrije tijd, ben ik graag bij mijn gezin. Koken, taarten maken, fietsen en
zwemmen vind ik reuze leuk.
Ik heb er heel veel zin in en hoop mijn enthousiasme te kunnen overbrengen en
met mijn gezinnen aan de slag te gaan.
Tot binnenkort! Dominique

Afscheid van collega’s
Er zijn ook enkele veranderingen binnen ons team
van de pedagogische praktische thuishulp.
Ingrid en Jolien gaan een andere job-uitdaging in
hun leven aan.
Wij willen hen beide bedanken voor hun jaren inzet
en wensen hen veel succes voor in de toekomst!
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Nieuws uit Kadodder
PVT-project
“SAMEN OP STAP NAAR DE TRAPPISTEN”
Nieuw samenwerkingsverband tussen PVT de Wijngaard in Westmalle
en het team praktische thuishulp Kadodder.
Sinds februari werkt het PPTH-team van Kadodder samen met PVT de
Wijngaard.
We begeleiden mensen in de “Bloesem” en de “Wingerd”, waar ze met
een 30-tal medebewoners samenleven. Heel wat van die mensen
hebben naast een psychische kwetsbaarheid ook een mentale
beperking. Het gaat vooral om ouderen die vaak al heel lang in het PVT
verblijven. Ze worden er verzorgd door een sterk team maar helaas is
er te weinig tijd en personeel om veel individuele aandacht te kunnen
geven.
Een gedroomde kans voor het PPTH-team die dankzij RTHsubsidiëring, individuele activiteiten kan bieden aan bewoners met een
mentale beperking. Concreet worden er nu een 8-tal mensen wekelijks
of tweewekelijks begeleid.
In overleg met de cliënten worden er activiteiten op maat aangeboden;
telkens met individuele begeleiding. De voorbije zomer werd er dus
heel veel gewandeld richting trappisten voor een ijsje en bijbehorend
drankje. Markten werden bezocht en er werd lustig gefietst, al dan niet
met aangepaste rolstoelfiets.
Zo kan Kadodder alweer een beetje het verschil maken en wordt
aangetoond dat samenwerking tussen het VAPH en de sector
geestelijke gezondheidszorg alleen maar een meerwaarde biedt. In de
eerste plaats voor de cliënten, want daar doen we het toch voor!
Niko
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Nieuws uit Kadodder
Visual Harvesting

In het kader van onze werkgroep netwerken volgenden Anit en ik
(Nathalie) de 2 daagse Visual Harvesting bij Martine Vanremoortele.
Gedurende deze cursus werden we ondergedompeld in de wereld van
tekenen en het visueel maken van gesprekken, vergaderingen, enz.
Het idee hierachter is dat beelden veel krachtiger zijn dan gesproken
taal of een geschreven verslag.
Het gaan tekenen tijdens gesprekken heeft verschillende voordelen:
• Het wordt onmiddellijk zichtbaar wat de betrokken partijen willen
zeggen/bedoelen.
• Het nodigt uit tot samenwerken, het helpt op een andere manier
te denken
• Ideeën, gedachten, patronen, gevoelens worden zichtbaar.
• Het gesprek krijgt een zichtbare structuur
• Het kan aanzetten tot actie
• Aandacht van de betrokkenen wordt meer gericht en
vastgehouden
• Je kan in volgende gesprekken steeds teruggrijpen naar wat
eerder werd getekend
• Deelnemers kunnen zich beter begrepen voelen
• …
Op onze studiedag in juni hebben we alle collega’s laten proeven van de
bouwstenen van Visual Harvesting dus het zou wel eens kunnen dat
jouw thuisbegeleider binnenkort tijdens een van jullie gesprekken aan
het tekenen gaat…
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Nieuws uit Kadodder
ComVoor
Afname van de Voorlopers in de Communicatie (ComVoor) bij
Kadodder
Soms is het moeilijk om in te schatten wat een kind met een
ontwikkelingsachterstand begrijpt. Het kan zijn dat je thuis jouw
communicatie met prentenmateriaal ondersteunt, maar dat dit niet het
gewenste effect heeft. Of je zou graag de dagstructuur voor uw
zoon/dochter verduidelijken, maar je weet niet goed hoe.
Het is mogelijk om bij Kadodder een ComVoor af te nemen. Met deze
test brengen we in kaart op welk niveau de communicatie met jouw
zoon/dochter het beste ondersteund wordt. Na de test maken we een
verslag. Dit verslag bespreekt jouw thuisbegeleider met jou in een
volgend huisbezoek. In dit verslag staan concrete tips om
ondersteunende communicatie op maat van jouw zoon/dochter te
gebruiken.
Praktische informatie
De afname gebeurt op de dienst op vaste dagen.
Je neemt best een drankje en een tussendoortje mee voor jouw kind.
De prijs is afhankelijk van de duur van de afname en wordt berekend
op basis van aantal handtekeningen. Als de test minder dan 2 uur duurt
vragen we 1 handtekening en betaal je €5. Als de test meer dan 2 uur
duurt, vragen we 2 handtekeningen en betaal je €10. U krijgt hiervan
een factuur.
Daarnaast vragen we 1 handtekening, die je niet moet betalen, voor
het verslag.
Aanvragen gebeuren via jouw thuisbegeleider.
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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
13

Nieuws uit Kadodder
Ontwikkelingsgebonden 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…
Kinderen met een beperking spelen vaak meer chaotisch. Ze reageren op
elke prikkel uit hun omgeving
Probeer structuur en ordening aan te brengen. Laat het 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.
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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.
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)ster 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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Nieuws uit Kadodder
Music For Life

Ook dit jaar organiseert Studio Brussel de ‘warmste week’ van 18 t.e.m. 24
december 2018. 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. Je kan dan bij je
aanschrijving als goed doel “Kadodder” aanduiden. 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 41-4124-0193-2110. 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.
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Agenda
Wat na thuis? Verschillende woonvormen.

Op onze tweede ervaringsgerichte avond voor ouders kan je terecht
met al je vragen over de verschillende woonvormen. Hij vindt plaats op
donderdag 18 oktober om 19.30u op de dienst van Kadodder.
Samen met jullie willen we de verschillende mogelijkheden rond wonen
oplijsten en verduidelijken.
We starten met een uiteenzetting waar alle woonvormen aan bod zullen
komen. We overlopen de stappen die je als ouder kan zetten om een
overstap van thuis naar een andere woonvorm vlot te laten verlopen.
Er zal voldoende tijd voorzien worden om vragen te stellen.
Als u specifieke vragen hebt, mag u die ook steeds op voorhand mailen.
Op die manier zal de avond nog meer afgestemd zijn op jullie noden.
Inschrijvingen voor en /of vragen over kunnen gestuurd worden naar :
Ouderwerking@kadodder.be
Of u kan zich telefonisch melden: 03/312 45 41
Prijskaartje: 5 euro per avond.
Waar:

Kadodder, dienst Vroeg- en thuisbegeleiding
Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel
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Agenda
Nieuws van de brussenwerking

BRUSSEN @
THEMOVIES
ZATERDAG 13/10/’18

Samen met de talrijk opgekomen brussen genoten we in het voorjaar
van een geslaagde uitstap naar de ZOO. Hopelijk mogen we jullie terug
verwelkomen op onze ouder-brusnamiddag onder het motto
‘brussen@themovies’.
We nodigen alle brussen en hun ouders uit in het gezellige en stemmige
filmzaaltje Klappei, Klappeistraat 2 te 2060 Antwerpen. Ook al is het de
eerste keer dat de brus deelneemt aan een activiteit, geen probleem,
alle brussen zijn welkom. Als je als ouder niet aanwezig kan zijn, is je
brus zeer welkom. We programmeren een film voor de allerjongste
brussen en een film voor de wat oudere brussen. Daarnaast zijn er
verschillende workshops voorzien (spelletjes, knutselen, ….).
We starten om 13.00h., het einde is voorzien om 17.00h. Het
definitieve programma zal worden aangepast naargelang de opkomst.
Kadodder biedt de film gratis aan en uiteraard horen bij een
filmvoorstelling versnaperingen en drankjes. Hiervoor breng je een
zakcentje mee!
Interesse, vragen of meteen inschrijven
(ten laatste 1 oktober ’18)
Je thuisbegeleider bezorgt je alle nodige info!
Je kan ook de dienst contacteren via
thuisbegeleiding@kadodder.be of 03/312.45.41
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… Vertelt
Ouderpraatgroep … een ouder vertelt
Onze ouderpraatgroep bestaat uit een aantal mama's die verbonden
zijn door iets specifieks: een zoon of dochter met een beperking. (onze
kinderen met een beperking zijn allen jongvolwassenen)
Dat maakt dat er een aantal raakvlakken zijn en we elkaar snel vinden
in onze gesprekken.
Onze gesprekken gaan over uiteenlopende onderwerpen van zinvolle
tijdsbesteding naar relaties maar ook persoonlijke ervaringen, emoties,
etc..
De verbondenheid die men voelt doet deugd, ervaringen kunnen delen
met gelijkgestemden, je hebt het gevoel dat je er niet alleen voor
staat.
Het herkennen van problemen, moeilijkheden, het eens kunnen
vertellen, we creëren een band - we vertrouwen elkaar, weten dat onze
opmerkingen binnen de groep blijven. (we wonen ook ver van elkaar,
ook dit biedt reeds veiligheid)
Heb je zin om erbij te horen, steeds welkom.
Marleen

De ouderpraatgroep komt om de 2 maanden samen op onze dienst
in Zoersel.
Indien u interesse hebt om hier aan deel te nemen of hierover meer
informatie wenst, kan u terecht bij uw thuisbegeleider.
U kan ons ook contacteren op het algemeen nummer van Kadodder
03/312.45.41 of via thuisbegeleiding@kadodder.be.
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Vertelt …
Het tekentalent van …
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Terugblik
Nekarea 2018
Nekarea organiseert reeds 25 jaar sportieve en
socio-culturele activiteiten voor personen met een
mentale beperking.
De netbalcompetitie loopt van september tot mei.
Aan deze competitie nemen 54 ploegen deel uit
32 instellingen verspreid over de provincie
Antwerpen en de Antwerpse regio. De apotheose
van deze competitie wordt gevormd door de finaledagen die elk jaar
eind mei doorgaan in het Gemeentepark van Brasschaat.
De jaarlijkse playbackshow gaat telkens door in de maand februari en
vindt plaats in de Elisabethzaal te Antwerpen. Binnen een steeds
wisselend thema brengen een 150-tal artiesten op hun eigen
ontwapenende wijze een spetterende show voor een 2000-koppig
publiek.
De activiteiten worden georganiseerd door een beperkte groep
vrijwilligers, we zijn dan ook
steeds op zoek naar nieuwe
enthousiastelingen die een
beetje vrije tijd willen
spenderen om ons project mee
te dragen.
Zoals ieder jaar was ook onze
collega Sam erbij in Brasschaat!
Proficiat aan iedereen met jullie
prestaties!
Meer info: www.nekarea.be
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Terugblik
Special Olympics Belgium 2018.
Proficiat Ine!
Ze heeft zilver voor de 800m behaald
Ze heeft brons voor de 1500m behaald
En ze heeft een diskwalificatiemedaille
gekregen voor het verspringen omdat ze
meer dan 20% teveel heeft gesprongen
dan haar jaargemiddelde dat was
doorgegeven.
Ze heeft dus eigenlijk te goe gesprongen
voor de groep waarbij ze was ingedeeld,
normaal had ze goud gehad.
Maar wij en de trainsters zijn allemaal
even trots op haar omdat ze zo ver
gesprongen heeft.

Ons Ine verteld dat een van de trainsters in het hotel zei dat ze 2
winnaars hadden.
1) omdat ze goud heeft gehaald voor de club en
2) omdat één van hun atleten het verste gesprongen heeft.

Oproep: Ga jij deelnemen ? Laat ons weten in welke discipline je
deelnam, of vertel wat je allemaal beleefde. Ook foto’s(*) zijn welkom.
Wij maken een samenvatting van de inzendingen, en publiceren het in
de volgende Kadodderflash. Stuur alles door naar onze redactie
Ilse.vanlooy@Kadodder.be , of geef het door aan je thuisbegeleider.
(*) Bij het insturen van foto’s geef je ook toestemming om ze te publiceren.
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Weetjes en zoekertjes
Toerisme voor Autisme
Mensen met autisme hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid.
Wanneer zij op reis of daguitstap gaan, valt deze structuur echter vaak
volledig weg. Dit kan resulteren in de nodige stress en zelf in het
vermijden van dergelijke activiteiten. Toerisme voor Autisme probeert
hierin verandering te brengen door alle activiteiten die gepaard gaan
met dergelijke reizen of daguitstappen in kaart te brengen.
Toerisme voor Autisme is een online platform waar verschillende tools
worden aangeboden om mensen op die manier een stressvrije
daguitstap/reis te bezorgen. Dit kan gaan om pretparken, museums,
dierentuinen, hotels, vakantiehuisjes, luchthavens, etc. Zo ontwikkelde
ze voor hen onder andere visuele stappenplannen die de bezoeker
kan gebruiken om een daguitstap en/of vakantie voor te bereiden.
Meer info op www.toerismevoorautisme.be.
Op deze website vindt u meer informatie en een overzicht van
autismevriendelijke attracties in Vlaanderen. Men kan ook per attractie
het visuele stappenplan gratis downloaden.
Wij zijn er echter van overtuigd dat niet enkel mensen met autisme
baat hebben bij structuur en voorspelbaarheid. Vandaar willen we
dit platform dan ook openstellen voor het ruimere publiek. Denk
bijvoorbeeld maar aan jonge kinderen die niet binnen deze doelgroep
vallen, maar ook voordeel halen uit deze aanpak.
Nog enkele nuttige websites:
- www.vrijetijd-ass.com, overzicht van jeugdbewegingen voor
kinderen met ASS in Vlaanderen.
- www.participate-autisme.be, website met duidelijke informatie
over autisme.
- www.aitismewegwijzer.nl, website over de invloed van autisme op
het dagelijkse leven.
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Weetjes en zoekertjes
Enkele voorbeelden van autismevriendelijke attracties:
Barrevoetspad – De Schorre, Boom
Heb je altijd al een blotevoetenpad willen
doen? Dat kan vanaf nu met een
autismevriendelijke voorbereiding bij het
Barrevoetspad in het provinciaal domein De
Schorre in Boom. Dit toffe blotevoetenpad is
1300 meter lang en ligt verdoken in de
natuur. Je zal wandelen over mossen, kleibroden, modder, zachte
kiezel, wol, hooi en zoveel meer! Niet alleen je voeten zullen geprikkeld
worden. Rondom het pad zijn namelijk verschillende kruiden en
geurplanten aangeplant zoals kruiptijm, munt, etc. Op het einde van de
wandeling kan je uiteraard grondig je voeten wassen en je schoenen
opnieuw aandoen. Dit barrevoetspad is een echte aanrader voor de
natuurliefhebbers en mensen die het niet erg vinden om lekker vuil te
worden!
Het Barrevoetspad is gratis te bewandelen. Hiervoor hoef je niet te
reserveren. Vooraleer je begint aan je wandeling passeer je best nog
eens aan het onthaal. Daar krijg je de juiste uitleg en een plannetje.
Je kan dit plannetje ook gratis downloaden via
www.toerismevoorautisme.be/barrevoetspad-de -schorre-stappenplan/
De stoomgroep, Turnhout
De Stoomgroep is een
minispoorweg in het stadspark
van Turnhout. Deze organisatie
is opgericht door echte
treinliefhebbers die zelf een
miniatuurspoorweg hebben
gebouwd, alsook de bijhorende
treinen. Ook jij kan een ritje
maken met een van de treinen!
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Weetjes en zoekertjes
Zoo van Antwerpen
In het hart van de stad Antwerpen
ontdek je deze prachtige dierentuin.
Als oudste dierentuin van België
behoort het tot het culturele erfgoed
van de stad. Je kan er honderden
exotische dieren bewonderen zoals
de olifanten, brilberen, leeuwen,
gorilla’s en zoveel meer!
Vanwege zijn uitstekende locatie is de Zoo van Antwerpen ideaal om
met het openbaar vervoer te bezoeken. Je stapt namelijk zo goed als
uit het station van Antwerpen-Centraal en in de Zoo.
De Zoo van Antwerpen nam eind 2017 deel aan het proefproject voor
Toerisme voor Autisme. Dankzij het succes van deze test lag het mee
aan de basis van het huidige initiatief. Je kan bovendien ook een
sensorische kaart downloaden die aangeeft welke prikkels je waar in de
dierentuin kan tegenkomen.
Hidrodoe
Beleef de wondere waterwereld! In Hidrodoe kom je alles te weten over
water en is waterplezier
gegarandeerd! Maak
gigantische zeepbellen,
bouw een dam, laat een
raket op waterstof vliegen
en zoveel meer! Daarnaast
is er ook een toffe 4D-film
waarin Spetter, Drip en
Drup vechten tegen Smos
en zo het kraantjeswater
zuiveren. Bovendien is er
tijdens de warmere periode
in de Blauwe Watertuin een
echt waterfeest! Hierdoor kan je dus best n at worden.
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Weetjes en zoekertjes
WAT IK WIL
Op de website van ‘Wat ik wil’ kan je stap
voor stap doelen kiezen waar jij zelf wil aan
werken. Zo kan je jouw leven een beetje
veranderen.
Ofwel ga je alleen aan de slag of samen met
jouw begeleider, familie of een vriend de
website verkennen. Zolang je maar zelf kiest
aan welke doelen jij wil werken!
Om deze site in elkaar te boksen hebben ze
samengewerkt met drie partners, TONUSO
(bijzondere jeugdzorg), OC Sint-Idesbald en
vzw Huize Tordale (VAPH) samengewerkt
om deze site in elkaar te boksen. Hiervoor
kregen ze financiële steun van minister Jo
Van Deurzen.
Hopelijk kan deze website jou helpen om
een stapje vooruit te zetten in jouw eigen
leven. Veel succes!

UITSPREKEND, VDAB-app
Deze app van de VDAB is bestemd voor
anderstaligen die hun uitspraak van het
Nederlands willen verbeteren.
‘Uitsprekend’ bestaat uit 21 series oefeningen. De
focus ligt op klinkers, /oe/, /eu/ en tweeklanken.
Je kiest zelf welke klank je wil inoefenen. Via
foto’s, luisteroefeningen, invuloefeningen en
meerkeuzevragen, oefen je de correcte uitspraak
in. Je kan ook je eigen uitspraak beoordelen via opnames.
Meer info op www.vdab.be/blogs/webleren/uitsprekend
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Weetjes en zoekertjes
Apps-autisme
Op deze website bespreek Kurt Verstockt
verschillende apps, dewelke een duidelijke
meerwaarde kunnen betekenen voor mensen met
allerhande beperkingen. In eerste instantie is hij op
zoek gegaan naar apps voor mensen met autisme,
doch deze apps zijn tevens bruikbaar voor mensen met andere beperkingen (zoals
lees- of schrijfproblemen, dyslexie, ...)
De apps zijn onderverdeeld in verschillende categorieën zoals leren en studeren,
communicatie, ... De besproken apps zijn slechts een greep uit het enorme aanbod
dat terug te vinden is in de desbetreffende 'stores', afhankelijk van het type tablet
of smartphone.
Kurt probeert steeds gratis of goedkope apps te zoeken, zodanig dat mensen deze
kunnen uitproberen en geen enorme investeringen moeten doen, alvorens aan de
slag te kunnen gaan. Het is de bedoeling dat ze een meerwaarde kunnen betekenen
in het leven van de persoon met een beperking.

www.pictoagenda.nl
Met Pictogenda (kalender) weet je altijd wat de dag
brengt, of wat je gedaan hebt.
Structuur en overzicht over wat er komen gaat vinden we
allemaal prettig. Maar als je beelden makkelijker
verwerkt dan woorden, kun je niet altijd even goed uit de
voeten met een gewone agenda of kalender. Voor deze
grote groep mensen is er de Pictogenda-weekagenda en
de Pictogenda-wandkalender met een maandoverzicht.
Pictogenda zorgt ervoor dat gebruikers:
• kunnen vertellen wat ze gaan doen of hebben gedaan
• beter kunnen onthouden wat ze gaan doen of hebben gedaan
• een dag- en weekritme gaan herkennen; tijdsbesef ontwikkelen
• afspraken kunnen inplannen (evt. met begeleiding)
• afspraken en taken kunnen teruglezen
• planningsvaardigheden ontwikkelen
• een gevoel van controle, overzicht en rust ervaren
• zelfstandiger worden of eigen regie behouden.
27

Weetjes en zoekertjes
www.gtb-vlaanderen.be
GTB is de dienst voor de bemiddeling van
mensen met een arbeidsbeperking of
gezondheidsproblemen naar een gepaste
job. Het gespecialiseerd team van GTB
staat klaar om je te bemiddelen naar werk
en om deze te kunnen behouden. Je vind
ons in de werkwinkel in je buurt.
In de eerste plaats zoek GTB naar betaald
werk. Als dat niet haalbaar is, kijken ze uit
naar een passend alternatief. Ook tijdens een tewerkstelling kunnen
zowel de werknemer als de werkgever advies eb ondersteuning krijgen.
GTB werkt nauw samen met de VDAB en andere diensten zoals de
gespecialiseerde opleidingscentra (GOB).

European Disability Card
De European Disability Card (EDC), is een kaart die:
- de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding bevordert;
- een aantal voordelen in die domeinen biedt.
Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische
instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met
een beperking, kan de kaart aanvragen.
Meer info op:
www.vaph.be/european-disability-card
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Weetjes en zoekertjes
www.depompoenerie.be
Vzw De Schreeuw gaat van start met een
nieuw project, het werkervaringscentrum De
Pompoenerie. De Pompoenerie is een project
waar personen met een (arbeids)beperking
kunnen leren vanuit positieve en negatieve
ervaringen om daarna met de nodige begeleiding
door te stromen naar het normaal economisch circuit, een
maatwerkbedrijf of begeleid werken in de regio.
Ze richten zich naar volwassenen met een mentale, psychische of
sociale beperking.
De Pompoenerie situeert zich achter camping Houtum en Domein De
Putten in Houtum, Kasterlee.

Magenta
Zorg opnemen betekent veel meer dan zelf zorgtaken uitvoeren. Het
betekent ook plannen en organiseren, informatie verzamelen,
zorgverleners selecteren en hun bijdrage op elkaar afstemmen,
beslissingen nemen, financieel en administratief beheer, persoonlijke
prioriteiten stellen en time-management.
Dit zijn eigenlijk managementvaardigheden zoals we ze ook in het
bedrijfsleven terugvinden. Het Magenta-project vertaalt managementen communicatieprincipes naar de gezinssituatie
We reserveren voldoende tijd tijdens de workshops om een aantal
zaken toe te passen op uw eigen gezinssituatie (geen ‘huiswerk’!).
Er is ruimte voor ervaringsuitwisseling voor wie dit wenst.
Ter info: in het najaar 2018 organiseren we ook workshops voor ouders rond
zorg werk leven balans. Onder andere in Mechelen (Inclusieve kinderopvang
Emmaüs), 4 maandagavonden (8/10, 22/10, 12/11 en 26/11) van 19u30 tot
22u.
Meer info en inschrijven kan je via de website www.magentaproject.be
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Boeken- en/of filmtips
Zie mij doen
Di 23 oktober 2018 • 20u00
Met inleiding en nagesprek
De Roma,
Turnhoutsebaan 329,
2140 borgerhout
Balkon zittend, € 5
Mensen met een verstandelijke beperking worden helaas nog altijd
meewarig aangekeken. Maar zij hebben net zoals iedereen gevoelens
en humeuren die kunnen botsen. Ze hebben hun eigen gedachten,
verlangens en meningen; een eigen leven. In een poëtisch zwart-wit
portret laten Nadine, Sofie, Sam, Quan, Mathias en Jessica ons in hun
gedachten en emoties kijken. Ze wonen samen in een zorgcentrum
voor mensen met een mentale beperking. Sofie kan niet zoveel doen,
maar wanneer ze iets leuk vindt (of niet) laat ze dat duidelijk merken.
Mathias heeft een autismespectrumstoornis en hoewel het voor hem
niet eenvoudig is om alle sociale interacties te begrijpen, maakt hij
mensen gelukkig door hun verjaardag te onthouden. Nadine, die het
syndroom van Down heeft, krijgt last van dementie. Sam uit zijn
gevoelens met muziek. Quan werd geboren in China en hoopt er ooit
terug te keren. En Jessica vindt het moeilijk om werk, paardrijden en
een relatie te combineren. Droevig, boos, bang en blij. Terwijl ze hun
gevoelens ontrafelen leren ze ons over de wereld, en vooral: over
onszelf.
Regisseur Klara Van Es zorgt voor een inleiding en nagesprek bij
de film.
REGIE: KLARA VAN ES; GENRE: DOCUMENTAIRE; 2018; BELGIË;
1U20; NEDERLANDS GESPR.
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Fun
Knutselen voor Halloween
Halloween Ballonnen:
Wat heb je nodig:



witte, zwarte en oranje ballonnen
touwtjes

Hoe gaan we te werk:
1. Blaas de ballonnen op en knoop er een touwtje
aan vast.
2. Verf op de ballonnen met zwarte acrylverf de
ogen, de neus en de mond.
Heb je geen acrylverf gebruik dan een dikke
zwarte stift.
3. Maak de ballonnen vast met het touwtje aan het
plafond met een punaise of een stukje plakband.

Halloween Bekertjes:
Wat heb je nodig:
 Bekertjes van wit karton
 Zwarte stiften
Hoe gaan we te werk:
1. Maak eerst met een potlood de
omranding van de ogen en de
mond op de kartonnen bekertjes.
2. Vul de tekening in met zwarte verf
of met stiften.
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Fun
Voederstok maken

Als het vriest hebben
vogels extra vitamientjes
nodig. Maak zelf een
voederstok, zodat onze
vogels de winter
doorkunnen.
Wat heb je nodig:







stokje
mes
ijzerdraad
brood
appel
winterwortel

Hoe ga je te werk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Je snijdt de appels en winterwortel in kleine stukjes.
Daarna knip je enkele stukjes ijzerdraad
Met een mesje maak je een inkeping in de stok en je steekt hier
het stukje ijzerdraad in.
Buig van het ijzerdraad een ophanglusje.
Maak van een snee bruin en snee wit brood kleine stukjes
maken.
Daarna de stok met appel, brood, en wortelstukjes vol laten
schuiven.
Als de stok vol is knoop je er een touw aan vast. Dit zodat de
voederstok in de boom kan worden gehangen.

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.

35

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

