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Voorwoord

Beste lezers, Ouders, Collega’s, Sympathisanten,

Na een zonovergoten zomervakantie hebben we een nieuwe flash voor
jullie klaar.
We hopen dat jullie allemaal hebben mogen genieten van de zon,
misschien wel de zee of de bergen maar vooral van een beetje extra
tijd voor elkaar!
We brengen jullie graag het allerlaatste Kadodder-nieuws.
Vlak voor de vakantie mochten we Petra welkom heten in ons
kinderteam en in september heeft Diane het Jovo-team versterkt. We
namen met spijt in ons hart afscheid van Florida en Sandra.
Verder blikken we graag terug op onze Familiedag in Planckendael en
de 40ste Special Olympics. Ook de globaal individuele ondersteuning
(GIO) komt aan bod en een nieuwe samenwerking in Schilde wordt
voorgesteld.

Veel leesplezier!

Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je
gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
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Nieuws uit Kadodder

GIO: een nieuw functie binnen RTH
In de VAPH-sector worden we om de oren geslagen met allerlei
afkortingen : MFC, RTH, VZA, IJH, …
En net toen u dacht dat u eindelijk alle afkortingen kende, komt er nog
een nieuwe bij.
GIO : Globale Individuele Ondersteuning
WAT?
De bedoeling van Globale Individuele
Ondersteuning (GIO) is de participatie
van jonge kinderen met (een vermoeden
van) een handicap in inclusieve contexten
(het gewoon onderwijs en de
kinderopvang) te bevorderen en te
versterken.
Er kan extra aandacht gaan naar een
vlotter verloop van de overgang naar de
kinderopvang, de kleuterklas en het
eerste leerjaar.
Dit kan door met het kind zelf aan de slag
te gaan, maar ook door de verzorgers of
leerkrachten te ondersteunen bij het
creëren van een aangepaste omgeving.
GIO is dus een combinatie van praktische ondersteuning en
begeleiding, dicht bij het gezin en specifiek voor inclusieve contexten
(kinderopvang en (kleuter-) school).
VOOR WIE?
GIO is bedoeld voor jonge kinderen, tussen 0 en 7 jaar, met een
(vermoeden van) handicap en de betrokken kinderopvang of
(kleuter)school.
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Nieuws uit Kadodder

DOOR WIE?
De Antwerpse thuisbegeleidingsdiensten slaan de handen in elkaar om
vanaf september 2019 vanuit hun expertise in alle eerstelijnszones van
de provincie Antwerpen en voor alle doelgroepen GIO aan te bieden:
o
Heder/De Kleine Beer
www.heder.be
o
Ganspoel
www.ganspoel.be
o
Het Raster
www.hetraster.be
o
Kadodder
www.kadodder.be
o
KOCA
www.koca.be
o
OLO Thuisbegeleiding Op Maat
www.olo.be
Elke dienst zal zich richten naar zijn eigen expertise. Voor Kadodder
zijn dat dus kinderen met een (vermoeden van een) verstandelijke
beperking.
PRAKTISCH
*
Kortdurende ondersteuning (max. 30 u)
*
Gericht op specifieke noden die voortkomen uit de beperking
*
In samenwerking met ouders, (inclusieve) kinderopvang,
(kleuter)school, CLB en ondersteuningsnetwerken
*
Onder RTH (dus niet combineerbaar met MFC) : elk GIO-kind
krijgt maximum 4 extra RTH-punten bovenop de 8 punten
*
Volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en de betrokken
school of kinderopvang
*
Meer informatie en inschrijving bij één van de
thuisbegeleidingsdiensten
Opmerking:
Kadodder krijgt een specifieke uitbreiding van zijn RTH-erkenning voor
GIO. Deze uitbreiding is echter beperkt ! Tijdig aanvragen is dus zeker
de boodschap.
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KRUISPUNT VOORKEMPEN
een nieuwe samenwerking
Kruispunt Voorkempen: eerste hulp voor jongeren (+16) bij
psychische en sociale problemen
Eerste hulp bij psychische en sociale problemen Kruispunt Voorkempen
opende op 21 juni haar deuren.
Het oude gemeentehuis van schilde heeft een nieuwe bestemming. Inwoners
van Malle, Zoersel, Zandhoven, Wijnegem, Brecht en schilde kunnen er
voortaan gratis terecht voor eerste hulp bij psychische en sociale problemen.
Het leven kan tegenzitten en soms kan je wat extra hulp goed gebruiken.
Meestal kan je bij vrienden of familie terecht en kom je er wel uit. Maar soms
is dat netwerk ontoereikend of afwezig. Mensen uit de regio Voorkempen
kunnen dan vanaf nu terecht bij het kruispunt Voorkempen.
Voor allerlei welzijnsvragen: Je kan bij het kruispunt terecht met allerlei
vragen of bezorgdheden. Maak je je zorgen over jezelf, je relatie of
contacten met anderen. Voel je je niet goed in je vel of loop je vast in het
leven ? Heb je last van depressieve gevoelens, stress, angst of
slaapproblemen ? Heb je het gevoel dat niemand je begrijpt en je nergens
terecht kan met je vragen ? In het kruispunt staat een team van 3
psychologen en een maatschappelijk werker staan klaar om te luisteren naar
je verhaal. Een afspraak maken kan, maar is niet nodig: je kan ook gewoon
langskomen tijdens de openingsuren. Het kruispunt is een samenwerking van
hulpverleners vanuit Kadodder, OC Clara Fey, Caw Antwerpen en
PC Bethanië. Alle hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim en
de hulp is gratis. Er bestaan al kruispunten in Kalmthout en Mortsel en er
worden nog openingen gepland in Luchtbal en Brasschaat.
Praktisch Kruispunt Voorkempen
Locatie: Turnhoutsebaan 202, 2970 Schilde
Openingsuren: je kan gewoon binnenwandelen of bellen tijdens de
openingsuren: dinsdag van 17.30 tot 19.30 u en donderdag van 13 tot 15 u.
Het is ook mogelijk een afspraak te maken (ook buiten deze openingsuren).
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De warmste week 2019
Ook dit jaar is Kadodder weer een
goed doel tijdens de Warmste week.
Die loopt van 18 tot 24 december
2019.
Wil je een actie voor Kadodder op
touw zetten ?
Ga
dan
naar
www.dewarmsteweek.be
Op deze pagina zie je een blauwe
banner “Registreer jouw actie”
onderaan.
Je moet een VRT-profiel aanmaken om bij de registratie te kunnen
inloggen.
Of je kan ook via je facebook-account inloggen.
Eens je ingelogd bent is het simpel.
Je kiest “Kadodder” als goed doel en omschrijf je actie.
Als je nu registreert komt ook nog de vraag wat de naam van je actie is,
wat de datum en het uur is, locatie, enzoverder …
Klaar ?!?
Nog even bevestigen en je actie is geregistreerd !
Misschien vindt je het wel een goed idee om persoonlijk je actie te gaan
voorstellen en wat ze opgebracht heeft.
Dan moet je dit jaar afzakken naar Kortrijk.
Geen zin om een actie op touw te zetten ?
Geen nood ! Dan kan je nog altijd deelnemen aan de Warmathon of een
plaatje aanvragen tijdens de Warmste week.
Alvast bedankt voor je steun namens alle medewerkers en cliënten van
Kadodder.
7

Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega Jovo-team
Dag allemaal!
Mijn naam is Diane en ik ben op 2
september als thuisbegeleidster gestart bij
Kadodder, dit in het JOVO team.
Voordien heb ik lang bij MFC Dennenhof
gewerkt, als begeleidster van kinderen en
jongeren met emotionele &
gedragsproblemen. Dat heb ik met hart en
ziel gedaan.
Na mijn studie orthopedagogie ben ik een
voor mij zeer afwisselende & boeiende
carrière gestart met heel verschillende jobs. Van begeleidster tot
reisleidster, van vertegenwoordigster tot werken in een
artiestenbureau.
Maar voor mij stond steeds voorop : graag werken voor en met mensen
én een job met uitdaging.
Ik ben gehuwd en heb 2 volwassen zonen.
Nu heb ik mijn weg naar Kadodder gevonden . Ik werd hier alvast met
heel veel warmte ontvangen en heb er alvast héél veel zin in!
Ik heb mijn enthousiasme en mijn ervaring meegebracht om mee de
zorg te dragen voor de gezinnen die beroep doen op Kadodder.
Tot ziens!
Diane

Afscheid van collega’s
Er zijn ook enkele veranderingen binnen Kadodder.
Florida is deze zomer op pensioen gegaan en Sandra
gaat een andere job-uitdaging in haar leven aan.
Wij willen Florida en Sandra bedanken voor hun inzet en
wensen hen veel succes voor in de toekomst!
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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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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
-

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
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Agenda
Nieuws van de brussenwerking
Naar jaarlijkse en goede gewoonte organiseren we ook
dit jaar een gezinsnamiddag met als thema: ‘op stap in
de brussenwereld’. Deze gaat door op zaterdag 19
oktober 2019 in CC Het Zonneputteke: Zonneputteke
1C te Zoersel (via de parking van Kadodder).
Aangezien onze brussenwerking 10 jaar bestaat, wordt
het een feestelijke editie van deze gezinsdag. Zoals
steeds nodigen we enkel de brussen (tussen 6 en 16
jaar) en hun ouders uit, deze exclusieve aandacht vinden
wij cruciaal in onze werking. We kunnen geen opvang
voorzien voor de kinderen met een beperking.
De namiddag ziet er in grote lijnen als volgt uit:
•
•
•
•
•

13.00h:
13.30h:
15.00h:
15.30h:
16.30h:

onthaal
kennismaking en activiteit
pauze met lekkere versnaperingen
vervolg activiteiten
afronding en receptie

Kan je als ouder niet aanwezig zijn dan mag je je brus ook brengen en
afhalen. Heb je in dit geval vervoersproblemen, contacteer ons en wij
proberen een oplossing te vinden, al kunnen we deze niet garanderen.
Deze activiteit bieden we gratis aan, we rekenen enkel één begeleiding aan.
Graag vooraf inschrijven via volgende weg: bellen naar 03/312.45.41 of
mailen naar thuisbegeleiding@kadodder.be t.a.v. Veerle Veltmans. Je
kan ook inschrijven via je thuisbegeleider, deze zal de nodige gegevens
doorgeven. Inschrijven ten laatste op maandag 11 oktober ’19.
Heb je vragen over deze activiteit, ben je op 19 oktober door
omstandigheden wat later? Geen nood, even bellen naar 0490/64.85.12
(An) of 0490/64.85.21 (Marc).
Hopelijk tot dan, het brussenteam
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Terugblik
Special Olympics Belgium 2019

Dit jaar vonden voor de 40 ste (!) keer de

Special Olympics, Nationale Spelen
België plaats !
Het ene jaar wordt dit sportfeest georganiseerd in Wallonië, het andere
jaar in Vlaanderen.
Dit jaar waren er 3400 atleten te gast in Sint-Niklaas en Beveren, voor
een wedstrijd binnen maar liefst 20 verschillende sporten.
Vandaag bereikt Special Olympics Belgium 17.573 atleten. De
doelstelling is om 20.000 personen met een verstandelijke beperking
aan het sporten te krijgen tegen het jaar 2020. Hun missie is sociale
integratie van personen met een verstandelijke beperking in de hand te
werken door middel van sport.
De Special Olympics zijn de jaarlijkse bekroning voor de inspanning en
toewijding van duizenden atleten met een verstandelijke beperking. Er
wordt gezorgd voor niveaugroepen. De competitie heeft geen
uitschakelingssysteem en zorgt voor een beloning voor iedereen.
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Terugblik
Sam deelnemer Special Olympics 2019
Hemelvaartweekend is Special Olympics weekend.
"Het" evenement van het jaar voor Sam en zijn juniorsploeg.
Drie dagen netballen om , op de laatste dag, hopelijk een medaille van
brons, zilver of goud te kunnen veroveren.
Dit jaar was het eens dicht bij huis nl. St.Niklaas en Beveren-Waas waren de gastgemeentes
De eerste dag werd bepaald in welke
categorie ze moesten spelen. Van hun 5
matchen wonnen ze er 3.
De twee andere matchen waren nipt verloren.
Vrijdag begonnen dan de matchen voor de
medailles.
Sam was fier, dit jaar, want hij was kapitein
van de ploeg en, van geluk gesproken, we
mochten steeds starten met opslag.
Er werd goed gespeeld en, wat het meeste opviel was, of ze nu een
fout hadden gemaakt of, een punt hadden gescoord.... altijd waren er
blije gezichten.
Bij Sam zijn ploeg was er wel, van in het begin, de intentie om goud te
kunnen winnen.
Op vrijdag was er dan ook een grote competitiegeest. Supporters
waren talrijk aanwezig en dat stimuleerde de juniorsploeg om er echt
voor te gaan. Sam kon veel punten scoren met zijn harde opslag en
applaus was dan een deugddoende felicitatie .
Ze sloten de dag af met 2 matchen gewonnen en 1 match verloren.
Zaterdag moesten ze dan zéker de 2 matchen winnen.
Kun concurrentie-ploeg stond op gelijke hoogte met aantal gewonnen
sets. Winnen tegen die ploeg was een must.
Ze konden de ploeg vloeren en, met één gewonnen set méér hadden ze
hun gouden medaille binnen.
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Terugblik
Dolgelukkige juniorsploeg, super glunderend Sam.
Na 3 jaar terug goud !!
Het is hartverwarmend om te zien hoe " fair-play" de bovenhand heeft
op Special Olympics.
Géén scheldpartijen, géén discussies bij een fout ,spelen is belangrijker
dan winnen..
De drie dagen waren vermoeiende maar gaven veel voldoening.
Sam en zijn ploeg kijken weer uit naar de editie van 2020.
Ze zullen dan in Antwerpen doorgaan.

Ine deelnemer Special Olympics 2019
Voor de 4de keer op rij nam Ine Digneffe, atlete bij AC Lyra, met haar
clubgenoten deel. Ze zette knappe
prestaties neer in het verspringen en de
1500m loopwedstrijd, en als topper pakte
ze goud bij de 800 meter. Proficiat !
Ine nam ook deel aan het openingsdefilé, op
de Grote Markt in Sint-Niklaas. Het was een
fantastische sfeer, met vele clubs en
vlaggen achter de Olympische vlam,
vertelde ze ons. Het openingslied, gezongen
met de hand op het hart, was een waar
“kippenvelmoment”.
Ine oefent twee keer per week bij haar club,
op diverse disciplines van de atletieksport.
Op haar sterkste nummers gaat ze in
competitie. We polsten achter “haar geheim” voor zulke prestaties:
“gewoon gezond leven, een goede nachtrust én volhouden !” Bedankt
Ine voor je getuigenis, en nog veel sportief geluk !
Meer weten ? https://www.special-olympics.be
Zelf sporten ? Zoek een sport naar jouw keuze in jouw buurt via
https://www.gsportvlaanderen.be/sportclubs
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Vertelt …
Een brusje vertelt …
Op 13 april was het familiedag in Panckendael.
Ik heb eerst met mijn mama en papa rondgewandeld en toen moesten
we dieren zoeken. In de namiddag hebben we met de brussenwerking
het Klimparcours gedaan, daar hebben we ook olifanten gezien!
Nadien hebben we spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen.
En toen we terug naar huis gingen kregen we een klaverplantje en dat
bloeit nu mooi in onze tuin.
Lynne, 10 jaar

Een ouder vertelt …
Beste begeleider,
Voor wij vertrekken naar Echternach wil ik U en uw collega's bedanken
voor gisteren.
Alhoewel wij reeds meerdere malen dit park bezocht hebben, was dit
voor ons toch helemaal anders.
Wij hebben daar nog nooit gepicknickt of een zoektocht gedaan.
Dus ook voor ons was dit een leuke belevenis.
Hartelijk dank voor jullie inzet gisteren en bij alle huisbezoeken die
jullie maken.
Groetjes,
Rita
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Weetjes en zoekertjes
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.
17

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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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 nat worden.
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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 Pictogendaweekagenda 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
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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 boksenhebben 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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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).

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 2019 organiseren we ook workshops voor ouders rond
zorg werk leven balans. Onder andere in Herenthout (start op 14/10).
Thema-avond te Antwerpen ‘Leren leven met levend verlies.’ (7/11)
Meer info en inschrijven kan je via de website www.magentaproject.be
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Herfst Dwarrel Fuif
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Boeken- en/of filmtips

Autisme glASShelder uitgelegd
Auteur: Miriam Perrone
Uitgever: Cyclus-Garant P/A Maklu B.V.
mei 2017
Paperback, 103 pagina's
Samenvatting
Autisme glASShelder uitgelegd 1e druk is een boek van
Miriam Perrone uitgegeven bij Cyclus-Garant P/A Maklu
B.V.. ISBN 9789085750635
Van mensen met autisme wordt weleens gezegd dat ze in een
eigen wereld leven die moeilijk te begrijpen is en waar je niet
gemakkelijk tot kan doordringen. Traditioneel wordt dat
'eigen wereldje' afgebeeld als een glazen koepel. Maar klopt dit wel helemaal?
Mensen met autisme leven wel degelijk in dezelfde wereld als ieder ander mens.
Alleen registreert hun brein prikkels uit diezelfde wereld op een andere manier. En
dat kan weleens voor verwarring zorgen in de communicatie en sociale interactie
met anderen. Maar een eigen wereld onder een glazen koepel? De auteur gebruikt
liever de metafoor van een wazig glas dat zich tussen iemand met en iemand
zonder autisme bevindt en waarbij het nodig is om aan beide kanten te vegen, wil
men het glas helder krijgen. Dit boek kan hierbij al een eerste stap zijn. Het is
bestemd voor iedereen: voor wie iemand met autisme is of voor wie iemand met
autisme kent of gewoon voor iemand die meer over autisme wil weten.

Recensie(s)
In deze publicatie probeert Miriam Perrone, een leerkracht aan een school voor
buitengewoon basisonderwijs en praktijklector BaNaBa Autismespectrumstoornis,
ons eenvoudig en in correcte taal uit te leggen wat een autismespectrumstoornis is.
Zoals de titel ons reeds laat vermoeden, doet ze dit 'glASShelder'. In een kleine
honderd bladzijden behandelt ze alles wat een ouder, leerkracht en zelfs een
jongere moet weten over deze stoornis. Zo legt ze uitvoerig uit wat ASS juist is en
hoe mensen met autisme waarnemen en denken en hoe hun gedrag is. Ook geeft
ze een aantal haalbare tips voor ouders en leerkrachten. Op een genuanceerde
wijze weerlegt ze de uitspraak dat van mensen met ASS wel eens gezegd wordt dat
ze in een eigen wereld leven die moeilijk te begrijpen is en waar je niet gemakkelijk
tot kan doordringen. Opvallend in het boek is hoe de auteur de sterktes van
mensen met ASS belicht. Ze geeft dan ook de raad om oog te hebben voor deze
sterktes en spoort mensen met ASS aan om die sterktes zelf te durven inzetten.
Over de autismespectrumsstoornis bestaan veel misverstanden. Gezien het aantal
diagnoses dat sterk toeneemt de laatste jaren is dit boek een aanrader om de
stoornis beter te begrijpen. Met enkele verwijzingen naar verdere informatie en een
korte literatuurlijst.
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Fun
Een slang knutselen
Wat
-

heb je nodig?
Papier (2 kleuren)
Rood papier
Schaar
Lijm
Plakband
Oogjes (kan je ook zelf maken)

Stap 1:
Pak een blad papier en vouw het in strookjes van
ongeveer 4 cm breed. Het geeft niet dat het laatste
strookje wat smaller of breder is.
Stap 2: Knip de strookjes af.
Stap 3: Doe hetzelfde met een andere kleur papier.
Stap 4: Neem een strookje papier en maak er een rondje van. Plak de
uiteinden vast met een klein stukje plakband (of lijm).
Stap 5: Neem een strookje papier in de andere kleur, steek het door het
papieren rondje en maak er ook een rondje van. Plak het weer vast met een
stukje plakband.
Stap 6: Doe hetzelfde als de vorige stap met alle strookjes.
Stap 7: Plak 2 oogjes op het voorste rondje. Je kan ook met een zwarte stift
de oogjes tekenen op het papier.
Stap 8: Neem een stukje rood papier en knip er een puntige tong uit.
Stap 9: Buig de achterkant van de tong omhoog en plak hem op de voorste
rondje onder de oogjes.
De slang is af!
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Receptje: Grrr … Halloween-soep

Wat heb je nodig (voor 4
personen):
 halve kilo pompoen zonder
schil
 2 uien en 2 tomaten
 1.5 liter water
 1 blokje bouillon
 200gr gehakt
 fijne spaghetti
 bakboter, zout en peper

Voor de soep:
1. Snij de groenten: pompoen, uien, tomaten. (Vraag om hulp!)
2. Smelt een beetje boter in de kookpot en laat de uien stoven.
3. Doe de pompoen, de tomaten, het water en het bouillonblokje
erbij.
4. Kruid de soep met peper en zout af.
5. Als alles gaar is, dan mag je soep mixen. (Vraag om hulp!)

De Spinnetjes:
1.
2.

Rol balletjes van het gehakt en steek
er 3 korte sprieten spaghetti door.
Zet de soep weer op het vuur en
voeg de spinnetjes er aan toe!

Smakelijk eten!!
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Doolhof
Start

Einde
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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.
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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.

