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Voorwoord

Beste lezer, collega, sympathisant,
Eerst en vooral onze warmste wensen voor 2019!
Mag dit jaar jullie vele mooie, hartverwarmende momenten brengen!
December is voor velen de feestmaand bij uitstek. Voor Kadodder
wordt 2019 echter een volledig feestjaar! We blazen immers 40
kaarsjes uit! We willen dit niet zomaar laten passeren vandaar dat je in
deze flash belangrijke info zal lezen hoe we dit met jullie willen vieren.
Naast feesten zal er dit jaar ook weer hard gewerkt worden!
We stellen jullie graag de nieuwe Triple P folder voor alsook meer
informatie vanuit onze Brussenwerking.
We kijken al even naar de komende vakanties en de mogelijkheden
rond vakantieopvang.
Verder blikken we nog graag terug op enkele activiteiten van het
voorbije jaar en lichten we al enkele toekomstige activiteiten toe.
Veel leesplezier!

“Wees zelf de verandering die je wil zien in de wereld”
Mahatma Gandhi
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Nieuws uit Kadodder
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.
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Nieuws uit Kadodder
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.
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.
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, Ilse, 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, Hanne, 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, Dominique, Eline, Marina en Roos.

5

Nieuws uit Kadodder
Wij opteren er voor om alle personeelspunten waarvoor wij gesubsidieerd
worden ook effectief in te zetten om personeel aan te werven.
Als er op het einde van het jaar door omstandigheden personeelspunten toch
niet benut zijn (bijvoorbeeld ziekte waarbij niet snel vervanging mogelijk is),
vragen we de subsidiërende overheid om deze om te zetten in
werkingsmiddelen.
De omzetting naar werkingsmiddelen kan maximaal 3% van onze
personeelspunten bedragen.
Er zijn binnen onze werking ook heel wat werkgroepen werkzaam. Dit om de
kennis rond bepaalde onderwerpen te verdiepen en onze dienstverlening te
verbeteren.
Er is een zeer actieve brussenwerking, er worden ouderpraatgroepen, SMOGcursussen en Triple-P-opvoedingscursussen georganiseerd, … .
Ook in 2019 staat ons team klaar om u en uw gezin zo goed mogelijk te
ondersteunen.

Bezoek onze nieuwe website:
www.kadodder.be
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Nieuws uit Kadodder
“DAT KAN” 2018

Het was een koude dinsdagochtend 20 november 2018 toen een
delegatie Kadodder-collega’s naar het Ellipsgebouw in Brussel trokken.
Aanleiding was de actie “Dat kan” georganiseerd door SPOND vzw.
Meer dan 500 betogers kwamen hun eisen kracht bijzetten.
Bij ongewijzigd beleid maken 1000-en mensen met een beperking - en
net de zeer kwetsbare - geen enkele kans op enige vorm van
ondersteuning.
Ja, het is mogelijk om iedere persoon met een beperking de
ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft.
Ja, het is mogelijk om van de wachtlijsten een vreemde herinnering uit
een ver verleden te maken.
En ja, dat alles is mogelijk zonder het budget van de Vlaamse overheid
te laten ontsporen.
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Nieuws uit Kadodder
Daarvoor moeten we inzetten op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp die:
➢ écht rechtstreeks toegankelijk is, dus zonder verborgen wachtlijsten,
en zeer lokaal en laagdrempelig beschikbaar is.
➢ professioneel samenwerkt met alle betrokkenen aan de meest
inclusieve oplossingen. Gewoon als mogelijk, speciaal als nodig.
Daarvoor moeten we inzetten op Persoonsvolgende Budgetten die
onmiddellijk aangepast worden als er meer of minder ondersteuning
nodig is.
Met z’n allen hebben we een menselijke ketting rond het Ellipsgebouw
gemaakt om onze minister Vandeurzen, te omarmen.
Elke werkdag volgend op de betoging engageerde een dienst
(aangesloten bij SPOND vzw) zich om in weer en wind ’s ochtends piket
te gaan staan voor het Ellipsgebouw in Brussel.
We hadden immers beloofd dat wij er zouden staan zolang niet voor
elke persoon met een beperking de juiste hulp gegarandeerd was.
Kadodder had de eer om twee keer de kou te trotseren : op 22
november en 13 december.
Onze laatste piket-dag was
vrijdag 14 december.
Toen stond de volledige
Raad van Bestuur van
SPOND vzw voor de deur
van de minister.
SPOND vzw denkt
ondertussen na over hoe
we in de nabije toekomst
onze actie terug kunnen
opnemen.
Wil je meer info over SPOND of over de actie, surf dan naar
www.spond.be
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Nieuws uit Kadodder
Music For Life
Bedankt aan IEDEREEN die ons heeft gesteund!!
U heeft het vast wel gezien in de media : de warmste week
was ook dit jaar weer een groot succes.
Voor meer dan 1000 goede doelen werd meer dan €
17 000 000 opgehaald.
Ook Kadodder was een van de goede doelen.
We willen dan ook graag via deze weg alle mensen bedanken
die ons als goed doel gekozen hebben voor hun actie, de
mensen die de warmathon gelopen hebben voor ons of die
een plaatje aangevraagd hebben.
Met de opbrengst zorgen we er voor dat de activiteiten van onze
brussenwerking voor iedereen betaalbaar blijven.
Meestal gaat een deel ook nog naar vorming voor onze medewerkers.
Enkele acties in de kijker:

BIB van Zoersel: Rossecentjespot for life
Resultaat:

6436 1 centjes
6076 2 centjes
3312 5 centjes

en nog wat andere munten en briefjes
maakt dat we met De Warmste Week €500
euro hebben ingezameld voor Kadodder!
Tractorrun te Zoersel:
Elk jaar organiseert de Landelijke Gilde van Zoersel een Kerstrun met
tractoren. Mooi versierde en verlichte landbouwtractoren rijden in stoet
door de Zoerselse straten. Dit jaar ten voordele van Kadodder.
Een warme dankjewel!
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Nieuws uit Kadodder
Kunnen we als ouder perfect zijn …?
Waar ligt de grens in het streven naar perfectionisme in ouderschap en
opvoeding? Wat doet dit streven met ouders en hun kinderen?
‘Er worden in de opvoeding meer fouten gemaakt door ouders die het te
goed willen doen dan door ouders die het fout doen’. Een uitspraak die
tijdens een opleiding werd meegegeven en toch wel blijven hangen is. Kan je
over ‘goed’ of ‘fout’ opvoedgedrag spreken? Dit is al een discussie op zich.
Feit is dat ouders het beste met hun kind voorhebben en daar veel, zo niet
alles, voor doen. En er staat ouders wat te doen tegenwoordig…! Opvoeden
is vooral hard werken geworden. De lat ligt hoog. Babylief is nog maar net
geboren of ouders krijgen al te horen dat ze met de kleine niet in verkeerde
voedings- en slaappatronen moeten belanden. Ouders worden geacht de
ontwikkeling van hun kind, te stimuleren (‘leer je baby verschillende
voorwerpen te herkennen en te onderscheiden’), te begrenzen (‘hoe gaan we
om met sociale media’), maar ook in te grijpen bij gevaar zoals loverboys en
(letterlijk) te corrigeren daar waar mogelijk (‘het wordt tijd voor de
orthodontist’)
Waar doe je goed aan? Ouders wisselen veelal hun succeservaringen uit, heel
begrijpelijk, maar die zijn niet bepaald stimulerend voor ouders die snel
denken iets fout te doen, terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Het is
belangrijk om ouders te ontschuldigen: het is goed dat de baby huilt, al
weten we niet altijd waarom. Het is goed dat de ouders het kind willen
troosten, ook al lijkt het nog niet veel resultaat te hebben. Doorgaan. Geduld
hebben. Verdragen. Elkaar aflossen. Hulp inschakelen als het nodig is. Het
probleem mag er zijn. De energie gaat niet meer in het verzet tegen het
probleem en kan aangewend worden waar die voor bedoeld is: om ingezet te
worden in de relatie met het kind.
Ouder-zijn en opvoeden is vaak een uitputtend proces en ‘probleemgedrag’ is
niet altijd met wat gouden tips opgelost.
Ouders moeten veel tegenwoordig. Ze moeten een goede ouder zijn. Het
moet lukken met de kinderen. Doe ik het wel goed? Gaat het wel goed met
mijn kind? Het beste dat ouders hun kind geven, is het beste van zichzelf.
Ouders stellen zich als mens, als persoon present en
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Nieuws uit Kadodder
beschikbaar voor hun kinderen. Het kan voor ouders heel helpend zijn om los
te komen van de beklemmende vraag: ‘Wat doe ik fout?’ Is het wel fout?
Soms klopt het beeld dat ouders van zichzelf (als opvoeder) hebben niet met
de realiteit.
Wat kan helpen is dat ouders even uit de opvoedrol stappen en samen in de
uitkijktoren klimmen. Vanop een hoogte even naar je kind/puber kijken en
volgen helpt vaak.
Het opvoeden van kinderen zou al een stuk makkelijker worden als het niet
zoals alles in onze samenleving een succesvol project zou moeten worden.
Dirk De Wachter zegt hierover het volgende: ‘het succes van de kinderen is
in zo’n bepalende mate ook het succes van de ouders gaan uitmaken dat het
in sommige gevallen instaat voor de volledige zingeving van iemands leven.
Het falen van het kind betekent daarmee meteen het falen van de ouder.
Heb je het wel alle kansen gegeven? ‘ Respect voor ouders moet principieel
gelegen zijn in hun vader en moeder zijn, in het ouderschap zelf, niet in hun
successen als opvoeders.
Belangrijk is dat ouders de ruimte krijgen om oprechte beginners te blijven.
Om te doen en te laten, maar vooral ook om te proberen en te leren.
Zekerheden zijn er niet, zeker niet bij het grootbrengen van kinderen,
perfectie evenmin. De pedagogische opdracht om kinderen met vertrouwen
te begeleiden naar volwassenheid, blijkt een steeds groter wordende
uitdaging. Maar zonder vertrouwen gaat het niet. Kinderen moeten weten dat
je niet perfect hoeft te zijn om oké te zijn. Ouders moeten weten dat je met
al je vallen en opstaan toch goede ouders kunt zijn. Deze goed-genoegouders zullen hun goed-genoeg-kinderen grootbrengen in het vertrouwen dat
er genoeg liefde, geduld en wijsheid is om het avontuur van het leven
samen aan te gaan. Want, geduld en wijsheid groeien, waar liefde heerst.

Voor u samengevat uit: ‘ouderschapskennis 21/1 – Rita Blaak ‘Dik Trom als
afvalkanjer’ Essay pp 6 - 11
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe folder van Triple P
Positive Parenting Program
Wat?
Het Triple P programma biedt je concrete handvatten bij
dagelijkse opvoedingsvragen.
Het helpt je te begrijpen waarom je kind op een bepaalde manier reageert.
Het leert je om de ontwikkeling van je kind te stimuleren en gewenst gedrag
aan te moedigen.
Het helpt je positief te kijken naar je kind.
Bij Kadodder kan je terecht voor een intensief individueel trainingsprogramma
voor kinderen die een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar bereikt hebben.
Je leert de opvoedingsstrategieën toepassen in concrete opvoedingssituaties.
We leren je kijken naar het gedrag van je kind en je eigen invloed hierop.
Waarom reageert je kind op een bepaalde manier? Hoe stimuleer je gewenst
gedrag? Hoe kan je grenzen stellen? 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 je kind.
Praktisch
Heb je interesse in ons trainingsprogramma?
- Meld je aan via je thuisbegeleid(st)er of rechtstreeks via
thuisbegeleiding@kadodder.be of 03/312 45 41
- Wij komen naar je thuis of je volgt de sessies op de dienst
- Per sessie betaal je de prijs van één huisbezoek
- Een Triple P traject duurt gemiddeld 10 sessies

Het Triple P Team: Kristel, Alexandra en Hilde

De 5 basisprincipes van Triple P
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Creëren van een veilige en stimulerende omgeving
Kinderen laten ontwikkelen door positieve aandacht en steun
Snel en consequent beslist reageren op gedrag van het kind
Realistische verwachtingen stellen voor jezelf en je kind
Voor jezelf als ouder zorgen

Nieuws uit Kadodder
Praktische Pedagogische Thuishulp (PPTH)
Vanuit Kadodder bieden wij ook Praktisch Pedagogische Thuishulp aan.
De thuishulp richt zich tot jonge kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden
en kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.
De thuishulp biedt ondersteuning, die er op gericht is de draaglast van
de ouders in hun opvoedende taak te verminderen, door de zorg een
aantal uren over te nemen of mee-te-dragen in het eigen vertrouwde
milieu.
De begeleiding kan zowel gebeuren bij activiteiten binnen- als buitenshuis.
De thuishelper doet geen huishoudelijk werk tenzij dit in functie staat
van de begeleiding.
De thuishelper is geen ‘onthaalmoeder’. De zorg en
verantwoordelijkheid voor de broers en zussen zonder beperking blijft
de taak van de ouders.
Voor cliënten met ernstige medische zorgen, is er voorafgaand overleg
vereist. De thuishelper stelt geen verpleegkundige handelingen.
De begeleiding gebeurt in het Nederlands.
De dienst kan niet garanderen dat de thuishulp steeds door dezelfde
persoon gebeurt.
Indien u hierover meer info wenst, gelieve uw thuisbegeleider aan te
spreken of onze dienst te contacteren.
Dit kan telefonisch op 03/312 45 41
(vragen naar Ils) of via mail
ppth@kadodder.be.
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Agenda
40 jaar Kadodder

Kadodder Feest
13 april 2019
Familiedag in Planckendael
Meer info volgt later in een extra editie van onze Kadodderflash.
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Agenda
Grootouderavond

Dag oma, dag opa !!... grootouder zijn van een zorgenkind…

Op donderdag 14 maart 2019 organiseren we voor de 6de keer op
onze dienst een avond waar grootouders van een zorgenkind elkaar
kunnen ontmoeten.
We hebben de ervaring dat een getuigenis beluisteren, gedachten en
ideeën uitwisselen, ook grootouders kan steunen en erkenning geven .
We nodigen àlle grootouders uit die nog niet eerder op deze avonden
aanwezig waren.
Via uw thuisbegeleider krijgt u in de loop van Januari 2019 een
persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsstrook.
Vraag er gerust naar !!!
We hopen vele grootouders te mogen ontvangen!!
Namens het kadodderteam,
Birgit, Chris en Tinne
(thuisbegeleiders)
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Agenda
Nieuws van de brussenwerking
Na een geslaagd brussenjaar van 2018 kijken we al uit naar de
activiteiten van 2019.
Omdat dit jaar Kadodder 40 jaar bestaat
en ook onze brussenwerking 10 kaarsjes
mag uitblazen, ziet ons programma er dit
jaar een beetje anders uit.
Ons aanbod naar jullie bestaat nog steeds
uit twee stukken, enerzijds de
brussenwerking waarbij je andere brussen
kan ontmoeten en anderzijds uit
brussenbegeleidingen aan huis.

Hieronder vind je meer informatie over de brussenwerking en waar we
mee bezig zijn:
- We starten met een brussenmeeting tijdens de familiedag 13 april
2019 in Planckendael. (Meer info volgt)
- Studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen organiseren
voor ons dit jaar een brussenbeurs. De studenten werken dit uit vanaf
februari 2019 tot eind mei 2019.
De brussenbeurs richt zich naar alle brussen en hun ouders en biedt de
volgende mogelijkheden:
- Uitwisselen van praktisch materiaal
- Mogelijkheid tot informele contacten
- Info voor ouders
- Workshops rond bepaalde thema’s
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In september/oktober 2019 plannen we een inhoudelijke activiteit
op dienst.
- Koning Boudewijn Stichting geeft ons financiële ondersteuning om het
spel Sterrenstrand uit te breiden en te verfijnen. Het sterrenstrand is
een spel voor brussen met een plus (brussen die zelf ook een beperking
hebben), ontworpen door studenten orthopedagogie in 2016. Het
spel/methodiek zal klaar zijn op de brussenbeurs.
- Een brussenbegeleiding aan huis richt zich naar de ouders en/of
het gezin en/of de brus individueel. De begeleiding kan gegeven
worden door je vaste thuisbegeleider of iemand van het brussenteam.
We zoeken samen antwoorden op je vragen. Mogelijke vragen zijn:
Hoe komt het dat mijn zusje anders is ? Kan ik later ook zo worden?
Hoe verdeel ik mijn aandacht over al mijn kinderen?
Wat verwachten mijn ouders van mij? Ze lijken dit onderwerp te
vermijden.
Hoe ga ik best om met het lastige gedrag van mijn broer of zus?
Wij hopen hiermee een antwoord te bieden op de vragen waarmee
jullie te kampen krijgen betreffende brussen.
Het brussenteam.

17

… Vertelt
Britt (een jovo = jongere/volwassene) wil vertellen …
Graag had ik jullie willen vertellen over mijn goede ervaring in het
dagcentrum.
Het was allemaal zeer spannend toen de school stopte en ik naar het
dagcentrum moest gaan. Vooral mijn lievelingsjuf ging ik erg missen. In het
dagcentrum kende ik niemand en wist ook niet wat er te gebeuren stond.
De thuisbegeleiding, Greet, had al uitgelegd wat een dagcentrum is. “In de
school moet je de agenda volgen, ook al doe je sommige zaken niet graag, in
het dagcentrum bekijken ze samen met jou wat je graag doet en zo wordt er
een weekschema opgesteld”.
Greet is met mijn mama en ik op bezoek geweest naar het dagcentrum. Zo
kon ik al zien wat er allemaal gedaan werd. Samen met de thuisbegeleiding
hebben we de vragen opgeschreven die ik had. Het leek er wel leuk omdat er
veel geknutseld werd en je kan er koken. Er was ook een weekschema met
picto’s. Dat vond ik ook wel leuk. Iedereen was er vriendelijk.
De eerste dag was zeer spannend. Er is textiel (weven). Dit kon ik nog niet
maar ze hebben het me geleerd en ik vind het zeer leuk. We maken ‘poefen’,
poppen met klei en lappen stof, versieren van stoelen met haakwerk en
speciale stiften,…
We koken er ook, samen met de begeleiding. Soms zijn er ook
keuzeactiviteiten zoals een lekker cake maken, knutselen, snoezelen.
Snoezelen heb ik nog niet gekozen omdat ik dan moet stilliggen en dat ik
vind ik moeilijk.
Soms is er ook een familiedag: samen met de begeleiding en een groep
ouders gaan we dan op uitstap. Dit jaar zijn we naar Planckendael geweest.
Ons mama vindt dit ook leuk omdat ze dan met andere ouders kan praten en
ze beter leert kennen.
Als ons mama eens weg wil dan kan ik blijven slapen in de woning. Dit vind
ik nog steeds zeer spannend. Maar het dagcentrum, mijn ouders en Greet
hebben dit goed aangepakt. Er is voordien met iedereen samen een gesprek
geweest om dit voor te bereiden.
Ik ga zeer graag naar het dagcentrum!
18

Terugblik
BRUSSEN @ THE MOVIES
Op zaterdag 13 oktober was het weer tijd voor een nieuwe brussen –
activiteit. Deze keer kozen we eens iets anders en gingen we met de
brussen (en hun ouders) naar de cinema voor brussen@themovies. We
kwamen hiervoor samen in de supergezellige cinema van de Klappei in
Antwerpen Noord.
Onze jongste brussen werden getrakteerd op de Pixar film
BINNENSTEBUITEN.
Inside Out (of binnenstebuiten) vertelt het verhaal van Riley, een
meisje van elf dat met haar ouders verhuist naar San Francisco. Het
verhaal wordt in hoofdzaak verteld vanuit Rileys hoofd. Daar zitten vijf
emoties - voorgesteld als blij, bang, afkeer, boosheid en verdriet - die
ervoor zorgen dat Riley blij is, of veilig. Het hoofd als hoofdkwartier, als
het ware. Alleen is de rol van Sadness wat onduidelijk. Zeker nu ze
steeds vaker opduikt, waardoor Riley alsmaar ongelukkiger wordt.

Zoals het hoort werden de brussen uiteraard ook getrakteerd op chips
en popcorn. Na deze pauze gingen we aan de slag met het brussenspel
‘sterrenstrand’ en knutselden een gevoelsthermometer of schatkistje.
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Terugblik
Onze oudere brussen hadden samen met hun ouders en
brussenbegeleiders een gezellige babbel met het babbelspel. Op deze
manier kon er op een fijne en open manier tussen de brussen en hun
ouders gepraat worden. Nadien was het hun beurt om plaats te nemen
in de cinema.
Zij kregen de film ‘The black balloon’ aangeboden.
Deze film vertelt het verhaal van een brus, Thomas en zijn broer
Charlie die een verstandelijke beperking en autisme heeft. Thomas
voelt zich erg verantwoordelijk voor zijn broer die hem vaak onbedoeld
in vervelende en gênante situaties brengt. Dit maakt het voor Thomas
erg moeilijk en hij heeft vaak het gevoel dat zijn broer dingen voor hem
verpest. Gelukkig leert hij Jacky
kennen. Het meisje is eerst onder de
indruk van zijn broer, maar leert
stilaan met hem omgaan. Thomas
vindt erg veel steun van haar en
neemt samen met haar de zorg voor
Charlie op wanneer zijn moeder in het
ziekenhuis verblijft.
Deze film is pas geschikt voor brussen
vanaf 12 jaar.
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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 is een vernieuwende dienstverlening, opgestart vanuit vzw De
Kade en bedoeld voor alle mensen met een beperking. 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. Op deze website vind je leuke
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. Deze
website biedt ook een overzicht van reisbureaus en organisaties die
georganiseerde reizen aanbieden voor mensen die extra noden of wensen
hebben op vakantie.
➢ 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.
➢ www.rodekruis.be
Vakantiekampen voor kinderen van 7 tot 14 jaar die in armoede leven, ook
voor kinderen met een beperking.
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➢ 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.
➢ www.kazou.be
JOMBA staat voor vakanties 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
Pirlewiet vzw organiseert groepsvakanties voor kansarme kinderen, tieners
en gezinnen in de vakantie en de grote vakantie. Sociaal tarief is mogelijk.
➢ www.bizonvzw.be
Bizon is een jeugdorganisatie, gedragen en gestuurd door vrijwilligers, die als
doel heeft om vakantieactiviteiten en kampen te organiseren voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar. Bizon
heeft als ambitie het sociaal isolement waarin deze kinderen en jongeren
kunnen terechtkomen te verminderen en hen de mogelijkheid te bieden om
zicht te ontspannen.
➢ www.zonnekamp.be
Zonnekamp organiseert jaarlijks een zomerkamp voor personen met een
fysieke en/of mentale beperking. Zonnekamp is een vzw en werkt enkel met
vrijwilligers.
➢ www.mechelsbos.be
’t Mechels Bos maakt deel uit van Vakantiehuis Fabiola en staat voor een 10tal 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 .
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➢ www.scoutsengidsenvlaanderen.be
Akabe staat voor de werking met kinderen en jongeren met een handicap
binnen scouting. Dit kan zowel in aparte groepen, takken zijn of in een
gemengde werking. Het doel van Akabe is inclusie: elke persoon, ongeacht
zijn beperkingen, moet de kansen en mogelijkheden krijgen om deel uit te
maken van de samenleving. Akabe is dus plezier hebben, vrienden leren
kennen, activiteiten doen en ook wel vaak dingen leren.
➢ www.jongehelden.be
Iedereen is anders … en toch is iedereen gelijk. Vakantie is een recht en
daarom wil Jonge Helden aan zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om
mee te gaan op kamp of deel te nemen aan de speelweken. 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.gekkoo.be
Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die vrijetijdsactiviteiten met
meerwaarde organiseert voor kinderen en jongeren. Er is 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. Dit alles wordt georganiseerd door een groep
gemotiveerde vrijwilligers en ondersteund door een team van professionele
medewerkers.
➢ 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.
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➢ 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 hun
programma staat, neem dan snel ene kijkje op hun website.
➢ 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. Hartekamp bezorgt hen een onvergetelijke vakantie waar ze
energie uithalen, grenzen verleggen en zoveel meer. 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.sport.vlaanderen/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 18 jaar. Ook voor kinderen met
een beperking is er een sportief aanbod.
➢ www.toegankelijkopreis.be
Toegankelijk op reis gaat over reizen, rekening houdend met een beperking.
Deze website bevat allerlei slimme tips en boeiende reisverslagen
➢ 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.
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➢ 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, in
schuldbemiddeling, … 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.
➢ 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.widar.be

In het landschap van de opvang voor personen met een beperking neemt
WIDAR een aparte plaats in. 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.
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Weetjes en zoekertjes
Opvoedingswinkel
Wie zijn wij?
De Opvoedingswinkel richt zich tot iedereen die zorgt voor kinderen en
jongeren van 0 tot 21 jaar.
Iedere ouder heeft weleens vragen over opvoeding. Dat is heel normaal. De
Opvoedingswinkel wil ouders ondersteunen in hun zoektocht door te
informeren, een luisterend oor te bieden en advies te geven.
Ouders kunnen bij ons terecht met vragen als:
"Hoe pak ik de driftbuien van mijn peuter best aan?"
"Onze dochter van 8 jaar durft plots niet meer alleen naar bed. Hoe kunnen
we helpen?"
"Mijn tiener wil uitgaan. Hoe maken we goede afspraken?"
"Onze zoon van 21 jaar heeft geen werk en hangt de hele dag thuis rond. Hij
vindt dat wij voor hem moeten blijven zorgen. Is dat normaal?"
Hoe werken wij?
De opvoedingswinkel is er voor iedereen die met opvoeden te maken heeft.
Er wordt samen gezocht naar een aanpak op maat.
De opvoedingswinkel is een open huis. Je kan er tijdens de openingsuren
zomaar binnenlopen, vrijblijvend, gratis en anoniem. Heb je liever een
discreet gesprek, dan maak je gewoon een afspraak. Je kan ook bellen voor
advies of online vragen stellen.
Daarnaast geven zij ook lezingen en vormingen.
Je vindt de Opvoedingswinkel Antwerpen sinds 2016 in àlle Antwerpse Huizen
van het Kind.
Meer
➢
➢
➢
➢
➢
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info op oa:
www.opvoedingswinkelantwerpen.be
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be
www.opvoedingswinkelmortsel.be
www.caw.be/locaties/opvoendingswinkel
www.mechelen.be/opvoedingswinkel

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: Nieuw reeks van 4 avonden in Antwerpen starten in april 2019.
Antwerpen
Vzw Merlijn
Schotensesteenweg 258
2100 Deurne

4 donderdagavonden
16u30 tot 22u
4 en 25 april
2 en 16 mei

Organisatie: KU Leuven
PraxisP ism Vzw Merlijn
€32 voor de reeks, €48
per koppel
Gratis parking in de buurt

Meer info en inschrijvingen: via de website van www.magentaproject.be
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Dag van de zorg is een opendeurdag voor zorg, welzijn
en de witte economie:
De Dag van de Zorg wil een maatschappelijk
draagvlak creëren voor de noden en de
ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon
is positief en assertief – de zorg is immers één van
de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het
gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot
maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en
oud.
De Dag van de Zorg wil met een bundeling van krachten de sector in zijn
volle omvang en diversiteit op de kaart zetten:
ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap,
woonzorgcentra en kinderdagverblijven; maar ook de
farmaceutische bedrijven, de medisch-technologische industrie en KMO’s die
hulpmiddelen ontwikkelen; de artsen,
de huisartsen, de apothekers en de paramedici; het onderwijs en de
onderzoekscentra; de residentiële zorg en de
thuiszorg; de ziekenfondsen en de patiëntenverenigingen…
Dag van de Zorg wordt gesteund door de Vlaamse overheid,
zorgambassadeur Lon Holtzer, Flanders’ Care,
de VDAB, de koepelorganisaties uit de zorg- en de welzijnssector en de witte
economie.
Dag van de Zorg is een vzw.
Een echte gezinsdag
Ook kinderen komen aan hun trekken. Op de meeste locaties is er een apart
programma voor hen voorzien.
Met een wedstrijd, met een zoektocht of animatie op kindermaat. Op een
200tal locaties staan duizenden mensen
klaar om u wegwijs te maken in deze veelzijdige en warme sector.
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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

Gratis app regelt het leven na een scheiding
Universiteit Antwerpen wil communicatie tussen ex-partners en
kinderen verbeteren.
Na een echtscheiding loopt de
communicatie tussen de voormalige
partners over hun kinderen vaak stroef.
Met een gratis app, onderdeel van een
wetenschappelijke studie, willen
onderzoekers van de Universiteit
Antwerpen die communicatie verbeteren.
Meer info: www.uantwerpen.be
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Boeken- en/of filmtips
Mijn broertje is autistisch
Ook :“Mijn broertje heet autisme”
Jennifer Moore-Mallinos en Marta Fabrega
ISBN 978 905461 432 6
Geschikt voor:
kinderen van de lagere school + ouders,
leerkrachten, hulpverleners.
Samenvatting:
Dit boek gaat over een jongen die een broertje met autisme heeft.
Ze gaan naar dezelfde school en de oudste broer schaamt zich over het
‘gedrag’ van zijn jongere broer.
De juf pikt erop in en werkt met de klas rond autisme. Op deze manier leren
de klasgenoten weten wat autisme is en kijken ze op een hele andere manier
naar het broertje.
Elk onderwerp in het boek gaat over een bepaalde eigenschap van autisme:
- Eigen talenten.
- Eigen gewoonten.
- Samen spelen.
- Wensen.
- Driftbuien.
- Duidelijkheid en structuur.
- Schaamte en schuldgevoel.
- Sociale vaardigheden.
Goed om te weten:
Dit boek bevat achteraan ook een samenvatting voor ouders, leerkrachten en
hulpverleners om op een eenvoudige manier aan kinderen uit te kunnen
leggen want autisme is.
Andere
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titels uit de reeks:
Ik heb een geheim (goede en slechte geheimen)
Papa woont in een ander huis (scheiding)
Alle kleuren van de regenboog (multicultureel)
Ik en mijn herinneringen (rouwverwerking)
Een broertje of zusje erbij!
Mama is heel ziek.
Noa heeft het syndroom van Down.

Fun
Doolhof, zoek de weg naar het vogelhuisje

recht, geen voorrecht
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Fun
Sudoku

4 1 6
2
1
3 4 5
1
5

5
1
4 3 6
1
2
6 1 3
3
3 6
5
1 4
2
3
4 6
1
1 5
2
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Tevredenheid

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

We zouden daarom graag je mening horen!!!

Heb je een opmerking en/of een idee die onze
dienstverlening beter zou kunnen maken, laat het ons weten.
Onderstaand briefje kan je meegeven met je thuisbegeleid(st)er/
thuishelpster of opsturen naar:
Kadodder
t.a.v. Ilse Van Looy
Oostmallebaan 50
2980 Zoersel
Je naam mag, maar hoeft er niet bij te staan.
Je mag jouw opmerking of idee natuurlijk ook mailen naar
thuisbegeleiding@kadodder.be.
Alvast bedankt.
-------------------------------------------------Ik heb een opmerking/idee voor Kadodder.
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
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Oproep
Hulpmiddelen, speelgoed
Graag hadden we jullie willen laten delen in een mooi gebaar van
solidariteit...
Als thuisbegeleiding uit je al eens in een gezin je frustratie omtrent het niet
toekennen van hulpmiddelen die vaak zo nodig zijn. Concreet heb ik het over
een gezin dat een aanvraag had gedaan voor een fiets, een driewieler, voor
een meisje van 15 jaar.
Zoals hoger vermeld werd deze aanvraag niet goedgekeurd… tot frustratie
van de ouders (zij hebben niet de financiële middelen om een fiets te kopen)
en van de thuisbegeleiding.
Een gezin, dat de frustratie van de thuisbegeleiding moest aanhoren, had
een driewieler staan, die niet gebruikt werd en bood spontaan aan de fiets
door te geven aan het andere meisje.
Mooi om te zien hoe enthousiast dat het meisje, dat de driewieler had
ontvangen, reageerde!
Vanuit dit verhaal willen we vanuit Kadodder een warme oproep doen:
Hebben jullie in huis hulpmiddelen, speelgoed, … en wordt dit niet
meer gebruikt: laat het ons weten en wij zorgen voor een nieuwe
bestemming van jullie hulpmiddel/speelgoed.
Een mooie tekening zal jullie herinneren aan het mooie gebaar dat jullie
gedaan hebben.
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Oproep

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

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

Werkten mee aan deze uitgave:
Bart Vanvaerenbergh,
Nathalie Luyckx,
Greet De Houwer,
Inge Streitz,
Jo Wouters,
Ilse Van Looy.
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Kadodder is een vroeg- en
thuisbegeleidingsdienst voor
personen met een
verstandelijke beperking.

