Een werking voor broers en zussen
van personen met een beperking

Hoe?
voor brussen van 6 – 18 jaar
Sinds 2009 organiseren we voor hen een
aantal activiteiten waar we zowel ingaan
op het inhoudelijke als op het plezier dat
we samen delen: uitstap, inleefspelletjes,
zwemmen,…
Voor brussen die omwille van
omstandigheden niet kunnen
deelnemen aan onze activiteiten kan er
een aanbod op maat worden bekeken.
voor volwassen brussen
Ook volwassen brussen hebben vragen.
Daarom worden er voor hen ook
regelmatig info-praatavonden
georganiseerd.
voor ouders van brussen
Tijdens het brussenjaar bieden wij ook
aan ouders de gelegenheid om mekaar
te ontmoeten. Dit kan zowel op een
informele manier bij het brengen en
afhalen van de brussen, als op een
georganiseerde manier bij de afsluiting
van ons werkjaar met een familiedag.

Wat?
Vanuit onze visie op thuisbegeleiding
richten wij ons op de begeleiding van
het hele gezin. Dit betekent dat wij niet
enkel met de persoon met een
beperking werken, maar ook met zijn
broers en zussen( = BRUSSEN). De
aandacht voor hen heeft een belangrijke
plaats in de begeleiding van onze
gezinnen. Vandaar ontstond bij
Kadodder het idee om een
brussenwerking op te starten en uit te
bouwen. We willen hiermee tegemoet
komen aan de behoefte om ervaringen
te delen met andere brussen, om als
brus zelf even in de aandacht te staan of
om samen met andere brussen leuke
activiteiten te doen.

Praktisch
Indien u of uw kind interesse heeft in, of
vragen heeft rond onze brussenwerking,
kan u:
-

-

dit bespreken met uw
thuisbegeleider.
onze dienst bellen op het nummer
03/312.45.41, uw vraag wordt dan
doorgegeven aan één van de
brussenmedewerkers
mailen naar
thuisbegeleiding@kadodder.be

Indien uw kind tussen de 6 -18 jaar is,
krijgt u bij de start van een nieuw
brussenjaar automatisch een
uitnodiging toegestuurd.
Voor alle activiteiten vragen wij een
kleine bijdrage. Hierover leest u meer in
de briefwisseling en in de nieuwsbrief.
Het Brussenteam.

