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Voorwoord

Beste lezers, Ouders, Collega’s, Sympathisanten,

De laatste periode voor de grote vakantie is ingezet. Misschien wordt
er hier en daar al een beetje uitgekeken naar een deugddoende
vakantie met het gezin. Misschien is het voor anderen dan weer net
een stevige puzzel om de vakantie rond te krijgen met aangepaste
opvang, kampen, … . Hopelijk is er voor ieder van jullie toch een fijne
vakantie in het vooruitzicht.
In deze flash stellen we graag onze 3 nieuwe collega’s voor die we
mochten verwelkomen. En zoals ieder jaar is ook het jaarverslag terug
te vinden in deze editie.
Verder geven we nog enkele belangrijke weetjes mee en kijken we al
even naar wat het najaar ons brengt.

Veel leesplezier!

Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet, staat zijn leven lang
op één been.
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Nieuws uit Kadodder
Jaarverslag 2018
Zoals elk jaar geven we een kleine samenvatting van ons jaarverslag.
Sinds 1 januari 2017 kwam de regelgeving Thuisbegeleiding
opgeheven.
In plaats hiervan kreeg Kadodder 3 verschillende erkenningen :
- Aanbieder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
- Aanbieder Multifunctioneel Centrum (MFC)
- Vergund Zorgaanbieder
Het accent binnen de begeleidingen bij Kadodder ligt in de RTH.
We kregen slechts een beperkte capaciteit MFC (32 cliënten).
Hieronder begeleiden we cliënten die meer hulp nodig hebben dan wat
RTH kan bieden.
Kadodder heeft een erkenning RTH voor 1931.07 personeelspunten.
Omgezet naar mobiele begeleidingen spreken we over 8778 mobiele
begeleidingen.
Onze erkenning als Vergund Zorgaanbieder hebben we nodig om een
aanbod te kunnen doen aan personen die een persoonsvolgend budget
hebben gekregen.
Hieronder vinden jullie wat er in 2018 zoal aan aanmeldingen en
begeleidingen gebeurd is.
Aanmeldingen

95

kinderen
235

4

jongeren

Nieuws uit Kadodder
In de loop van 2018 meldden zich 332 gezinnen aan voor
thuisbegeleiding: 235 kinderen en 95 jongeren en volwassenen (JOVO)
en 2 aanmeldingen zonder geboortedatum.
We konden de thuisbegeleiding opstarten bij 117 gezinnen, hierbij
waren ook nog wachtenden van 2016.
We doen ons best de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Momenteel
lukt ons dit aardig.
Veel kinderen worden doorverwezen naar Kadodder door een
multidisciplinair team, bv. een centrum voor ontwikkelingsstoornissen
(COS) of centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). We zien echter een
stijging bij de ziekenhuizen en specialisten, waardoor zij nu na de CLB’s
de tweede grootste groep doorverwijzers vormen.

Gezinnen in begeleiding

349

kinderen
491

jongeren

In 2018 werden er in totaal 840 personen begeleid: 491 kinderen
jonger dan 13 en 349 jongeren en volwassenen.
We begeleidden vooral kinderen, jongeren en volwassenen met een
lichte en matige verstandelijke beperking. Heel wat kinderen en
jongeren hebben bijkomende problemen zoals autisme of
gedragsproblemen.
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Nieuws uit Kadodder
Afrondingen

192

840

totaal

Afrondingen

Bij 192 personen kon de begeleiding afgerond worden in 2018.
Afrondingen zijn belangrijk om nieuwe gezinnen te kunnen opstarten.
De belangrijkste reden van afronding is vaak dat de hulpvragen in
voldoende mate werden beantwoord. Daarnaast zien we dat een aantal
kinderen die aangemeld worden met een ontwikkelingsvertraging
uiteindelijk zodanig evolueren dat ze niet meer tot onze doelgroep
(verstandelijke beperking) behoren. Het komt ook veel voor dat de
persoon kon worden doorverwezen naar een andere vorm van
hulpverlening: bv een andere thuisbegeleidingsdienst of een MFC, of
cliënten verwerven een persoonsvolgend budget en kopen elders hun
zorg in.
Van de kinderen en jongeren die we begeleidden gaat het grootste
gedeelte naar school. Het grootste gedeelte van deze kinderen en
jongeren ging naar het buitengewoon lager en secundair onderwijs. We
merken ook op dat enkele van onze cliënten aangewezen zijn op
thuisonderwijs, daar het deelnemen aan onderwijs op school niet meer
lukt.
Ook in 2018 zien we dat het overgrote deel van de schoolgaande
kinderen nl. 69% buitengewoon onderwijs volgt. 21% volgt gewoon
onderwijs. Ten opzichte van 2017 zien we een daling van 3% kleuters
in het gewone onderwijs. We zien tevens een lichte toename van het
aantal kinderen dat geen onderwijs volgt.
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Nieuws uit Kadodder
Begeleidingen

4%
1%

RTH mobiel

14%

RTH ambulant

1%

MFC mobiel
MFC ambulant

80%

PVB

Binnen onze capaciteit RTH en MFC presteerden onze thuisbegeleiders
ongeveer 10 063 begeleidingen. Dit wil zeggen een ondersteuning van
de cliënt via een huisbezoek of een ondersteuning van de cliënt elders
(bv bij de dokter of tijdens een overleg op school).
Daarnaast werden er ook nog 172 ambulante begeleidingen
geregistreerd. Dit zijn begeleidingen die op de dienst gebeurd zijn (bv.
Individuele gesprekken, individuele begeleiding Triple P, …).
Er werden 467 begeleidingen geregistreerd bij meerderjarige cliënten
met een persoonsvolgend budget.
Daarnaast werden er ook groepsactiviteiten georganiseerd. Zo waren er
de ouderpraatgroep, de brussenwerking,….
De frequentie van de huisbezoeken verschilt erg van gezin tot gezin en
hangt ook af van de fase van de begeleiding.
De meeste gezinnen krijgen veertiendaags tot maandelijks
thuisbegeleiding.
In sommige gezinnen komt de thuisbegeleider wekelijks en in andere
gezinnen maar om de twee of drie maanden.
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Nieuws uit Kadodder
PPTH
In 2018 werden 43 nieuwe cliënten aangemeld voor ppth.
In 2018 werd er aan 19 wachtende cliënten een aanbod gedaan.
Hiervan waren 6 cliënten wachtende sinds 2017.
We registreerden 134 potentiële cliënten, waarvan er 75 effectief een
aanbod kregen en waarvan 32 cliënten op 31/12/2018 nog wachtende
waren.
Er zagen 27 cliënten af van hun vraag. Sommigen onder hen maakten
in 2017 wel gebruik van het aanbod, maar wensten in 2018 geen
gebruik te maken van het aanbod. Soms kon de dienst geen aanbod
doen omwille van tekort aan personeel of we konden op korte termijn
geen ruimte maken in de uurroosters.
Binnen ppth zien we vooral vraag van gezinnen die reeds gebruik
maken van thuisbegeleiding.
Financieel
Ook dit jaar willen wij U een woordje uitleg geven over de financiën van
Kadodder.
Wat zijn onze kosten? Waar komen onze inkomsten vandaan? Hoe
staan we ervoor?
De dienst is werkgever en moet er voor zorgen dat naast de lonen
voldoende bijdragen betaald worden voor sociale zekerheid,
verzekeringen, arbeidsgeneeskundige dienst …
Het grootste gedeelte van de kosten zijn personeelskosten.
Op de tweede plaats komen de vervoerskosten. Voor een dienst die
werkt in heel de provincie Antwerpen zijn deze kosten natuurlijk niet te
vermijden, ook al proberen we er voor te zorgen dat begeleiders enkel
in hun eigen subregio huisbezoeken moeten verrichten.
De resterende uitgaven zijn lening aankoop gebouw, onderhoud,
elektriciteit, water, gas, kantoorkosten, telefoon, postzegels, opleiding,
speelgoed en materialen, boeken, tijdschriften …
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Nieuws uit Kadodder
Waar halen wij het geld om deze kosten te betalen?
De Vlaamse Regering, die onze dienst via het VAPH (Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap) jaarlijks subsidieert,
betaalt het grootste deel van onze kosten terug. Het VAPH betaalt bijna
alle loonkosten. Daarnaast krijgen we nog een bepaalde som
werkingskosten naargelang onze erkenning.
Het merendeel van onze inkomsten van 2018 werden uitbetaald door
het VAPH.
Er zijn ook nog andere bronnen van inkomsten.
Via de federale tewerkstellingsmaatregel Sociale Maribel wordt een
deel van het administratief personeel en een deel van het
thuisbegeleidingspersoneel betaald. Meestal ontvangen wij ook jaarlijks
een klein bedrag om tijdelijk extra personeel aan te werven ...
De bijdragen die door de gezinnen betaald worden komen op de
derde plaats.
Daarnaast moeten wij zeker ook nog de toelagen vermelden die wij
ontvangen van verschillende gemeenten uit de provincie.
Van grootte zijn deze toelagen erg uiteenlopend maar: alle kleintjes
maken samen één groot.
Wij krijgen ook giften van gezinnen, familieleden en vrienden,
bedrijven.
Voor het derde jaar op rij namen we deel aan MUSIC FOR LIFE.
Mensen konden ons kiezen als goed doel voor hun activiteiten of een
plaatje voor ons aanvragen.
Met al deze toelagen en giften moeten we de zaak rond krijgen. Meestal
kunnen we, zoals een goed huisvader, ook iets opzij leggen voor
onverwachte kosten.
Moest er om één of andere reden ooit toch eens een einde komen aan
onze dienst dan is statutair bepaald dat dit “spaarpotje” gaat naar een
andere dienstverlening aan gezinnen met personen met een beperking.
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Nieuws uit Kadodder
Tot slot willen wij iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen
om te maken dat ook in 2018 onze dienstverlening niet te lijden had
onder een financieel tekort: de Vlaamse Overheid, de gemeenten
Arendonk, Balen, Beerse, Duffel, Hove, Lille, Merksplas, Olen, Ranst,
Ravels, Rumst, Schelle, Vosselaar, Wuustwezel en Zandhoven.
Ook willen we de gezinnen en hun familie bedanken die een bijdrage
leverden en aan alle personen die zich onbezoldigd inzetten
(bezoekouders, ouderwerking, externe bevragers, Raad van Bestuur).

Ook dank aan de personeelsleden die, op verschillende manieren, hun
financiële steentje bijdroegen!
Carine Mermans en Bart Vanvaerenbergh
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega’s Kinder/Jovo-team
Hallo allemaal,
Ik ben Amber, sinds 1 april 2019 werk ik
bij Kadodder (en nee dat is geen grapje
). Ik woon in Mechelen waardoor ik
gezinnen in zuid Antwerpen zal mogen
begeleiden.
Na mijn studies orthopedagogie heb ik met
veel verschillende doelgroepen in de zorg
gewerkt. Waardoor mijn ervaringen divers
zijn. Ik werkte twee jaar bij vzw Eigen
thuis in Grimbergen, met volwassenen met
een agogische functiebeperking. Daarvoor
werkte ik een jaar bij Stekelbees Mechelen in de naschoolse
kinderopvang. Momenteel volg ik in Crescendo Mechelen, avondschool
Vlaamse gebarentaal (VGT). SMOG vind ik ook zeer interessant.
Ik ben een brus (van een persoon met ASS) waardoor ik als
ervaringsdeskundige me goed kan inleven over het thema autisme. Ik
ben enthousiast gestart als mobiel begeleidster bij Kadodder, het is een
toffe en boeiende uitdaging waar ik al met veel warmte ontvangen werd
bij mijn collega’s en gezinnen.
Tot snel,
Groetjes,
Amber
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Nieuws uit Kadodder

Hallo iedereen,
Ik ben Kathy, 29 jaar en eind februari gestart
als nieuwe collega in het JOVO team.
Vanaf november ben ik trotse mama geworden
van mijn eerste kindje, Tuur.
Ervaring heb ik in al die jaren wel opgedaan.
Dit eerst als individuele begeleider van
kinderen en jongeren type 2 met ASS in het
semi - internaat Auticant. Nadien verhuisde de
collega’s en ik naar de hoofdschool en werkte
we bij MFC Burchtse Weel met kinderen type 2.
Hier merkte ik dat mijn interesse niet in het
onderwijs lag, dus ging ik een jaartje
jobhoppen op zoek naar de job voor mij. (Iona – Vlotter – …))
De laatste 2 jaar werkte ik als jobcoach bij het Werkbureau Pegode.
Begeleiding van jongeren en volwassen met een beperking.
Na Tuur moest ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik ging werk
zoeken waar ik voor een hele lange tijd zou kunnen blijven hangen.
Niet veel later mocht ik op sollicitatie bij Kadodder en dan kreeg ik
telefoon dat ik mocht starten. Het enthousiasme is sindsdien niet meer
weg geweest.
Ik zal nog veel moeten leren, maar dankzij het leuke team voel ik me al
meteen op mijn gemak.
In mijn vrije tijd ben ik constant bezig. Ik leef een beetje van dag tot
dag.
Als het mooi weer is kan je me zeker buiten vinden. Dit op een terrasje,
om een spel te spelen, om te gaan kamperen, …
Het liefste ben ik omringd door mensen en gezelligheid.
Dit vind ik zeker terug op Kadodder.
Ik ben klaar om mijn nieuwe uitdaging aan te gaan.
Tot binnenkort!
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega PPTH

Hallo allemaal!
Ik ben Marika, bijna 37 jaar en mama van 1 dochter, Myrthe (5 jaar).
Op 23 april ben ik begonnen in het PTTH- team.
Ik heb geruime tijd – ongeveer 10 jaar – als
opvoedster gewerkt in residentiële settings,
waaronder 7 jaar in het sterrenhuis, bij
oudere mensen met een verstandelijke
handicap.
Aangezien dit alles moeilijk te combineren
werd met mijn jonge dochter, zocht ik een
nieuwe uitdaging waarin ik mijn passie voor
mensen met een beperking toch kon blijven
combineren met mijn gezin. Kadodder past helemaal in dit plaatje, dus
we gaan er voor!!
Verder hou ik van avontuurlijke reizen, muziek, fietsen, wandelen..
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!!
Marika

Afscheid van collega
Er zijn ook enkele veranderingen binnen ons team
van de pedagogische praktische thuishulp.
Eline gaat een andere job-uitdaging in haar leven
aan.
Wij willen Eline bedanken voor haar inzet en
wensen haar veel succes voor in de toekomst!
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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

Agenda
Nieuws van de brussenwerking
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.
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.
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Terugblik
Special Olympics Belgium 2019
Elk jaar organiseert Special Olympics Belgium de Special Olympics
Belgium Nationale Spelen, een groots evenement dat in België 10.000
personen samenbrengt.…

20 sportdisciplines staan op het programma, wat maar liefst 1 meer is
dan gewoonlijk dankzij unified zeilen. Naast sport bieden we onder
andere ook andere activiteiten aan zoals het Healthy Athletes Program
en animaties voor iedereen.
Special Olympics Belgium blaast 40 kaarsen uit dit jaar. Om dit te
vieren was er ook een benefietconcert op 30 mei met niemand minder
dan Salvatore Adamo. Dit jaar werden de Nationale Spelen
georganiseerd in Sint-Niklaas en Beveren. Tijdens het
Hemelvaartweekend van 29 mei tot en met 1 juni 2019 zullen weerom
vele atleten het beste van zichzelf geven. En dit alles volgens de
olympische gedachte: “Meedoen is belangrijker dan winnen !”
Oproep: Heb jij deelgenomen? 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.
Voor meer informatie over Special Olympics Belgium kan je surfen naar
de website en de facebookpagina.
www.special-olympics.be
www.facebook.com/SpecialOlympicsBelgium
(*) Bij het insturen van foto’s geef je ook toestemming om ze te publiceren.
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Terugblik
Verwijzers op wandel
Ook al bestaat Kadodder al 40 jaar, toch is het goed om af en toe nog
eens toe te lichten wat we juist doen.
Zeker aan onze verwijzers.
Die zorgen er immers voor dat cliënten met hun vraag tot bij ons
geraken.
We nodigden hen uit op vrijdag 15 maart.
Om een beetje in de juiste sfeer te komen, startten we met een
broodjeslunch.
Als Kadodders zijn we niet van het rustige type. Een echte
thuisbegeleider is steeds op weg, van het ene gezin naar het andere.
We dachten dat we dit wel konden overbrengen op onze verwijzers
door hen wandelen te sturen : van de ene workshop naar de andere.
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Terugblik
De aanwezigen werden in drie groepjes verdeeld.
Tijdens de wandelingen van workshop naar workshop kregen ze
onderweg uitleg door onze medewerkers over hoe wij in Kadodder het
contextuele denken implementeren, hoe we omgaan met diversiteit en
werden hen een aantal SMOG-gebaren aangeleerd.
Tijdens de workshops konden ze proeven van verschillende onderdelen
van onze werking.
Er was een workshop rond het Brussenspel dat momenteel uitgewerkt
wordt (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting).
Binnen een paar maand zal dit spel voor professionelen te koop zijn.
Ook gaven twee thuisbegeleiders van het JOVO-team een aantal
praktische voorbeelden van wat individuele begeleiding bij jongeren en
volwassenen kan inhouden.
Onze werkgroep SEO deed een bijdrage rond de emotionele
ontwikkeling en de gevolgen op het functioneren van onze cliënten.
En de WAK (Werkgroep Autisme Kadodder) legde uit dat de aanpak van
mensen die autisme én een verstandelijke beperking hebben toch wel
weer even anders verloopt.
Om de dag in schoonheid af te ronden aten we met z’n allen nog een
stuk taart om onze 40e verjaardag te vieren.
Zelf waren we heel tevreden over het verloop van de namiddag.
Uit onze evaluatie bij de verwijzers bleek dat zij het ook een
aangenaam en leerrijk moment vonden.
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Weetjes en zoekertjes

Vakantie-opvang, enkele voorbeelden …
➢ www.deas.be/afdelingen/vakantieopvang
De gemeente Dessel en Merksplas organiseren vakantieopvang, tijdens drie
weken, in de maanden juli/augustus, speciaal voor kinderen en jongeren met
een verstandelijke beperking.
Deze vakantieopvang wordt gecoördineerd door respectievelijk
vzw de Rusthuif (vakantieopvang De Hei) voor de regio Arendonk, Dessel,
Ravels en Retie.
vzw Markdal (vakantieopvang Boemerang) voor de regio Baarle- Hertog,
Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Vosselaar.
De organisatie van deze opvang wordt mogelijk gemaakt door de financiële
ondersteuning van de betreffende gemeentebesturen en is enkel
voorbehouden voor kinderen en jongeren vanuit deze gemeenten.
De opvang gaat door gedurende 4 weken in juli/augustus en is toegankelijk
voor kinderen van 3 tot 21 jaar. De dagen zijn door u vrij te kiezen. We zijn
open van maandag tot vrijdag van ’s morgens 8.30u. tot ’s avonds 16.30u.
Er wordt verwacht dat u uw kind kan brengen en halen. De kinderen krijgen
in de voor- en namiddag een tussendoortje, maar brengen voor ’s middags
hun boterhammetjes mee.
➢ www.monnikenheide.be
Met GEWOON SPELEN biedt Monnikenheide laagdrempelige, rechtstreeks
toegankelijke ondersteuning door deskundige begeleiders.
Voor wie? Voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een (vermoeden
van) handicap.
GEWOON SPELEN gaat door van 9 tot 17 uur, deelnemers komen toe tussen 9
en 10 uur en vertrekken tussen 16 en 17 uur.
Prijs
Een dag GEWOON SPELEN kost 9,90 euro. De gemeente waar GEWOON
SPELEN plaatsvindt, komt tussen in de bijdrage voor de deelnemers uit die
gemeente.
Inbegrepen in de prijs: Gebruik van de beschikbare infrastructuur, Drank
tijdens het middagmaal (lunchpakket meebrengen), Tussendoortjes, EHBO bij
dringende medische problemen, Alle administratieve kosten, Verzekering
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Weetjes en zoekertjes

➢ www.willekom.be
Willekom vzw is een kortverblijf voor personen met een mentale of
meervoudige beperking, of met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Je kan ons logeerhuis het beste vergelijken met een soort hotel: huiselijk,
knus en op maat van onze gasten. Tijdens de schoolvakanties is er een extra
aanbod van opvang onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
De activiteiten starten om 10u en eindigen om 16u. Er is vooropvang
mogelijk vanaf 8u en na-opvang tot 18u.
➢ www.voluntas.be
Speelpleinwerking, De Roetsj, voor kinderen en jongeren met of zonder een
beperking te Merksem.
➢ www.dvcsintjozef.be/vakantiewerking
Voor schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar wordt er op
vakantiedagen opvang en begeleiding voorzien tussen 8.00 en 17.00u. Ook
schoolgaande kinderen die niet
verbonden zijn aan DVC Sint-Jozef zijn
van harte welkom en kunnen tijdens
deze vakantiedagen zelfs beroep doen
op ons georganiseerd busvervoer.
De activiteiten die wij tijdens
schoolvakanties organiseren zijn sterk
gevarieerd en aangepast aan de
ontwikkelingsleeftijd van het kind of de
jongere.
Zowel recreatieve als educatieve
thema's komen aan bod zoals
ontwikkelen van sociale vaardigheden,
seksualiteit, mobiliteit, enzovoort.
Op deze manier trachten wij ervoor te
zorgen dat elk kind een leuke en
gezellige vakantie beleeft.
Voor meer informatie:
vakantiewerking@dvcsintjozef.be
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Participate
De vereniging 'Participate!' helpt u om het
autisme van uw kind beter te leren begrijpen.
Wat is autisme?
Wil je meer weten over autisme?
Hoe kan ik beter leren leven met autisme?
Hoe kan ik de diagnose beter leren begrijpen?
Heb je vragen over de opvoeding van jouw kind met autisme en hoe je jouw
kind in het dagelijkse leven kan ondersteunen?
Zoek je gepaste ondersteuning?
Wil je andere mensen informeren zodat jouw kind een plaats in onze
samenleving krijgt?
Strategieën om de communicatie, het beheer van de vrije tijd, het gedrag,…
te verbeteren.
Een praktische gids voor het vinden en doorgeven van informatie in verband
met het autisme van mijn kind.
Ontdek de antwoorden op deze vragen en nog vele andere op
Participate-autisme.be, de website voor iedereen die op zoek is naar
duidelijke informatie over autisme.

www.uitmetvlieg.be
Op UiTmetVlieg.be vind je de meest volledige
vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel voor
kinderen tot en met 12 jaar. Centraal op de
website staat de Bende van Vlieg: een vrolijke
bende families die elkaar inspiratie geven voor de
tofste uitstappen.
Deze website is leuk voor kinderen: ze ontdekken
waar Vlieg allemaal uithangt en ze kunnen leuke,
creatieve spelletjes spelen. De website is ook leuk
voor ouders: ze kunnen rondsnuffelen tussen de vele activiteiten, en
kunnen de bevindingen lezen van andere ouders en ook zelf reageren.
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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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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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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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Wandelen op maat
Je moet het vliegtuig niet nemen om een vakantiegevoel te vinden.
Vlaanderen en Wallonië bieden genoeg mogelijkheden voor een
verrassende, ontspannende uitstap.
Op de website van Natuurpunt vind je gemakkelijk tochten in heel
Vlaanderen, die toegankelijk zijn met rolstoelen en kinderwagens. Meer
info: www.wandelroutes.org/toegankelijke_wandelroutes
Enkele voorbeelden van wandelen met de rolstoel of kinderwagen:
➢ Rietvogelpad Lier
Het Rietvogelpad is bestemd voor rolstoelgebruikers en vertrekt aan de
parking naast het Netekanaal en melkerij Anderstad. De paden zijn een
realisatie van Toerisme Lier in samenwerking met Natuurpunt De
Wielewaal.
➢ Rolstoelpad, Balen
VVV Balen vzw heeft verschillende wandelbrochures waarvan drie
rolstoelpaden die je in een afzonderlijke brochure terugvindt. De drie
paden vertrekken aan de rusthuizen in Balen. Via een korte
aanlooproute kom je op de uitgetekende wandeling. Zo kunnen
rusthuisbewoners en minder mobiele mensen proeven van een
uitgestippelde wandeling in de buitenlucht. De wandelingen verlopen
hoofdzakelijk over verharde wandelpaden.
➢ Provinciaal Groendomein De Averegten, Heist-op-den-Berg
De natuurlijke afwisseling tussen bossen en weilanden vormt de
aantrekkingskracht van dit domein. De open ruimten hebben een
bestemming als picknickweide, dierenweide, speelzone of natuurgebied.
In dit mooie groendomein staat een originele en veilige speeltuin van
Robinia-hout. Er zijn verschillende wandelpaden voorzien waarvan de
groene route speciaal aangelegd is voor rolstoelgebruiker,
kinderwagens en joggers.

25

Weetjes en zoekertjes
➢
Lieveheersbeestjespad Resterheide
Het gemeentebestuur van Peer en dat van Hechtel-Eksel sloegen in
2006 de handen in elkaar om het natuurgebied Resterheide beter
toegankelijk te maken. In het natuurgebied Resterheide werd het
Lieveheersbeestjespad verhard, zodat ook rolstoelgebruikers, gezinnen
(met kinderwagen) en gehandicapten comfortabel van de natuur
kunnen genieten, ook geschikt voor blinden en slechtzienden. Deze
wandelroute is een rode wandeling met een afstand van 2.5 km.
➢ Barebeekvallei Mechelen
Dit gebied is gesitueerd aan de monding van de Barebeek in de Dijle.
Tussen vochtige weilanden, ruigtes en akkers ontdek je waarom de
ooievaars van Planckendael hier hun voedsel vinden. Het wandelpad is
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
➢ Stadswandeling Geel
De stadswandeling werd ontwikkeld door Toerisme Geel in
samenwerking met VVV Geel en de Geelse gidsenbond en brengt je
langs de mooiste plekjes en monumenten van de Barmhartige Stede.
Al wandelend maak je op verrassende wijze kennis met de grote
verscheidenheid die Geel te bieden heeft: van oude historische
gebouwen, langs gezellige winkelstraten en mysterieuze paadjes tot
oases van rust pal in het centrum van de stad. Geel heeft het allemaal!
De stadswandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
en is in totaal vier kilometer lang.

Ook leuk om te doen:
➢ Klompenbelevingspad Laakdal, www.klompenmuseum.be
➢ Blotevoetenpad Zutendaal, www.lieteberg.be
➢ De Kabouterberg Kasterlee, www.toerisme-kasterlee.be
➢ In het Zwin, www.zwin.be
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Festival

Bootsea is een betaalbaar en toegankelijk dance festival in Oostende
dat zich richt op personen met een (verstandelijke) beperking.
Op Bootsea kan je samen met je vrienden en begeleiders genieten van
Belgische en internationale DJ’s, klinkende namen die spelen op
tomorrowland , Laundry Day, Ostend Beach …
Bootsea vindt plaats in het authentieke decor van Ostend Sea P’ lace,
een toegankelijk en ruim festivalterrein met Twee podia: een overdekte
dancehal een outdoor podium.
Op de Hippodroom voorzien we een “chill” tent , een cocktail bar, leuke
randanimatie en heerlijke catering…
De unieke ligging, pal aan de zeedijk naast de Wellingtonrenbaan is een
extra troef voor wie van de zee en het zonnetje wil genieten.
Het festival Start om 12u00 en eindigt om 22u00. Dit jaar staan
toppers zoals Regi, Peter Van De veire, 5napback, Guga Baoul... op
onze affiche.
De prijs voor dit festival is 18 euro, tickets kunnen aangekocht worden
via deze website.
Info en tickets: www.bootsea.be
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Boeken- en/of filmtips

Niet slaan , Anna
Kathleen Amant
ISBN 978 90 448 2409 4
2014 Clavis Uitgeverij
Geschikt voor: kinderen vanaf 2 jaar
Inhoud: Een herkenbaar verhaal over omgaan
met boosheid en leren emoties op de juiste
manier te uiten.
Goed om te weten: van dezelfde uitgever bestaat
ook "Niet bijten, Anna", over hetzelfde thema.

Rikki 3 in 1
Guido van Genechten
ISBN 978 90 448 2318 9
2014 Clavis Uitgeverij
Geschikt voor: kinderen vanaf 4 jaar
Inhoud: Het boek bundelt drie hartverwarmende
verhalen over het konijn Rikki.
Het eerste verhaal, Rikki, gaat over een
konijntje dat een beetje anders is. Rikki heeft
één oor dat omlaag hangt. Hij probeert van alles
om zijn oor rechtop te krijgen, maar niets
helpt...
Goed om te weten: na elk verhaal staan er mooie gedichtjes.
De verhalen zijn ook apart verkrijgbaar.
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Spelletjes voor onderweg
Dierenslang
De eerste speler noemt een dier,
bijvoorbeeld ‘eekhoorn’. De volgende moet
dan een dier noemen dat begint met de
laatste letter van ‘eekhoorn’, bijvoorbeeld
‘nijlpaard’. De volgende speler moet een
dier met een ‘p’ verzinnen, enzovoort. Wie
geen dier meer weet te noemen is af.
Natuurlijk kun je dit spel ook spelen met
plaatsnamen, voetballers, etenswaren….
Vreemde vogel
Noem 5 dingen op, 4 horen bij elkaar, de ander moet zeggen welke
niet.
Bijv. - bus, vogel, fiets, auto, trein
- peer, aardbei, komkommer, appel, banaan
Wie (of wat) ben ik?
Eén persoon neemt een persoon of voorwerp in
gedachten, de anderen moeten door vragen te stellen
raden wie of wat dat is. De vragen mogen alleen met ‘ja’
of ‘nee’ worden beantwoord. Wie na tien vragen het
antwoord nog niet weet, is af. Wie het goed weet te
raden, mag in de volgende ronde iets in gedachten
nemen.
Knutselen met folie
Neem een rol aluminiumfolie mee in de auto. Tijdens de rit kun je
hiervan stukken afscheuren en aan je kinderen geven om er leuke
vormen van te maken. Bijvoorbeeld een zwaard, een armband, een koe
of een misschien wel een vliegtuig!
29

Fun
Kilometergokken
Hoe lang duurt een kilometer eigenlijk? Laat je kinderen op hetzelfde
moment hun ogen dichtdoen. Dan gaat de tijd in. Zodra ze denken dat
er een kilometer is afgelegd, roepen ze ‘ja’ en mogen ze hun ogen weer
open doen. Wie is de beste kilometergokker? Een variant: vertel over
hoeveel kilometer de volgende pauze is. Laat iedereen voorspellen op
welke tijd jullie daar precies aankomen. Degene die er het dichtst bij
zit, heeft gewonnen.

Sssst…!!
Een ideaal spel om de rust in de auto te doen
terugkeren: wie kan het langst stil zijn. Geef een
teken waarop de tijd ingaat. Wie het eerst een geluid
maakt, is af.

Geen ja, nee of uh zeggen
Dit is een spelletje dat veel mensen wel kennen, bijvoorbeeld van op de
radio. Het is de bedoeling dat 1 persoon aan de anderen vragen stelt.
Die moeten hierop antwoord geven, maar mogen geen ‘ja’, ‘nee’ of ‘uh’
zeggen. Wanneer toch één van dezer worden gezegd worden is diegene
af. Je kunt ervoor kiezen dat 1 iemand de vragen aan de andere stelt
totdat 1 persoon af is. Maar je kunt het spel ook zo spelen dat ieder om
de beurt een vraag aan iemand anders stelt. Als diegene heeft
geantwoord, mag hij of zij een vraag stellen.

Gatenkaraoke
Zet leuke kinderliedjes op en zing met
z’n allen luidkeels mee. Draai dan het
volume uit en blijf zelf gewoon
doorzingen. Zingen jullie nog goed op
het moment dat het volume weer aan
gaat?

30

Fun
Hoeveel zijn er? Tel na en trek een lijn.

6
3
5
4

9
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Fun

Verbind de cijfers
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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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 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.

