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Voorwoord

Beste lezer,
Vanuit het ganse Kadodder team willen we jullie eerst en vooral het
allerbeste toewensen voor dit nieuwe jaar. Moge het een jaar zijn vol
mooie en warme momenten, met weinig zorgen en bergen plezier!
We hebben alvast weer heel wat nieuws te vertellen.
We mochten op 2 januari maar liefst 4 nieuwe collega’s verwelkomen
zowel in het kinderteam als in het ppth team. Onze nieuwe
medewerkers stelen zichzelf graag voor in deze flash.
Er is ook wel wat te vertellen over onze verbouwingen die reeds ver
gevorderd zijn.
Er is nieuws vanuit de Brussewerking en onze vaste rubrieken
ontbreken uiteraard ook niet.
En ook als lijkt het al erg snel; toch zal je in deze editie reeds de nodige
info kunnen vinden van mogelijke vakantiekampen. We merken dat
het nodig is hier vroeg bij stil te staan om zeker iets naar je
keuze/wens te kunnen vinden.
Veel leesplezier!

Loslaten is achterom kijken zonder spijt,
vooruit kijken zonder verwachtingen en
het leven ervaren in het hier en nu.
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Nieuws uit Kadodder
Kadodder stelt zich voor
Door deze korte voorstelling van onze organisatie willen we jullie graag
op de hoogte houden van alle wijzigingen in Kadodder.
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. Marijke
ondersteunt de medewerkers van het kinderteam. Niko ondersteunt het
JOVO-team (jongeren en volwassenen) en ook de begeleiders van de
Praktische Thuishulp.
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 Praktische Thuishulp.
Gib Plessers is lid van de Raad van Bestuur, maar ook onze externe
bevrager.
Zij neemt deel aan gezinsbesprekingen van het JOVO-team.
Ex-medewerkster Florida (sinds 2019 met pensioen) is de tweede
externe bevrager.
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, Nathalie, Peggy, Petra, Tatiana, Tine en Tinne.
Het jongeren- en volwassenenteam (JOVO) wordt gevormd door :
Anit, Diane, Dorien, Elke, Els, Greet, Hadewych, Hanne, Jo, Kathy, Lieve,
Marc, Mike en Sabine.
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Nieuws uit Kadodder
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, Kim, Larissa, Marika, Marina, Roos en Tamara.
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,
SMOG-cursussen, … .
Ook in 2020 staat ons team klaar om u en uw gezin zo goed mogelijk te
ondersteunen.

Bezoek onze website:
www.kadodder.be
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega’s PPTH
Hallo iedereen,
Mijn naam is Kim Pollaerts, 39 jaar en
woonachtig in Deurne en sinds begin
januari 2020 ben ik jullie nieuwe collega
binnen de PPTH! Ik ben getrouwd met
Koen en heb 2 dochters, Lien (12 jaar)
en en Laura (bijna 10 jaar) en onze
trouwe viervoeter Sam. Ik hou van reizen
met mijn gezin, koken, shoppen en
lekker eten.
Voordien heb ik 19 jaar bij Heder
gewerkt, jullie allicht beter bekend als het voormalige DVC Sint-Jozef
op de Luchtbal. Daar heb ik het geluk gehad om door de jaren heen te
mogen werken met verschillende doelgroepen, ervaring die me zeker
nog van pas gaat komen binnen de PPTH! Maar na 19 jaar was de cirkel
daar rond voor mij en ga ik nu een nieuwe uitdaging aan binnen
Kadodder! Na het sollicitatiegesprek voelde ik dat het goed zat...de
warme ontvangst, de collegialiteit en het belang van cliënten en hun
gezinnen voorop stellen zijn slechts een paar voorbeelden van hoe ik
Kadodder op deze korte tijd heb ervaren! Ik kijk dus enorm uit naar het
vervolg!
Tot binnenkort,
Groetjes Kim
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Nieuws uit Kadodder
Hey allemaal,
Ik ben Tamara, 46 jaar en mama van
Esmee R oos (4,5 jaar), plusmama van
Eline (12 jaar) en partner van Don.
Sinds 2 januari werk ik hier bij Kadodder
mee in het team van de “praktische
pedagogische thuisbegeleidsters”.
Na mijn studies “Bijzondere jeugd- en
gehandicaptenzorg” heb ik het geluk
gehad om bij mijn stageplaats vast in dienst te komen. Ik heb dan ook
lange tijd met hart en ziel bij Begeleidingscentrum Dennenhof gewerkt.
In onze leefgroep verbleven kinderen tussen de 4 en 12 jaar met
gedrags- en emotionele problemen. Het begeleiden en ondersteunen
van de kinderen, het samenwerken met de ouders en mijn collega’s,
het waren allemaal aspecten die mijn job zo leuk en boeiend maakten.
Na een tijd voelde ik echter dat het tijd was om even een andere weg
in te slaan.
In mei 2015 ben ik dan mama geworden en daarna ben ik bewust een
tijd huismama geweest. Toen ons dochtertje wat groter werd vond ik
een parttimejob als huishoudelijk medewerker (2018). Het was niet
direct mijn droomjob, maar wel combineerbaar met ons gezin.
Nu exact 2 jaar later kwam deze job als PPTH op het juiste moment op
mijn pad en ben ik helemaal klaar voor deze nieuwe uitdaging!
Het begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en
volwassenen dat is echt waar mijn hart het meest naar uit gaat dus ben
ik heel dankbaar dat ik bij zo’n warme & betrokken
thuisbegeleidingsdienst als Kadodder ben terecht gekomen!
Zo lieve Kadodderflash lezers, misschien tot binnenkort bij jullie thuis of
op school voor de GIO.
Groetjes, Tamara
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Nieuws uit Kadodder
Hallo allemaal,
Ik ben Larissa en 24 jaar. Als jongste lid
van kadodder zal ik het team van
praktische thuisbegeleider versterken.
Ik heb 4 jaar als verkoopster gewerkt
maar ik voelde dat dit niet de job van me
leven was. Daarom ben ik op zoek gegaan
om de job van me leven te vinden. Ik
merkte dat ik graag met mensen wou
werken en dan specifiek mensen met een
beperking. In 2018 heb ik dan de stap
genomen om de opleiding jeugd en gehandicaptenzorg te gaan
studeren. In 2019 begon het te kriebelen om al in het werkveld te
springen ook al was ik nog bezig met me studie. Omdat mijn ingesteld
was je hebt niets te verliezen dus waag je kans, kon ik beginnen in het
bijzonder jeugdzorg. Op die tijd heb ik veel mogen ervaren.
Maar toen ik de vacature tegen kwam van praktische thuisbegeleider in
kadodder en de visie van kadodder las was er geen seconde twijfel om
te solliciteren. En ja hoor, ik kreeg deze mooie kans om nog meer te
kunnen groeien en me passie verder te zetten!
Nog een weetje over mij:
Naast praktische thuisbegeleider ben ik ook nog Nagelstyliste in
bijberoep. Dit is voor mij mijn ontspanning.
Hopelijk tot snel! Groetjes!
Larissa
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Nieuws uit Kadodder
Nieuwe collega’s Kinderteam
Hallo!
Ik ben Petra, getrouwd met Pieter en mama
van 2 fantastische dochters, Flore en Sam.
Ik heb reeds een loopbaan van 17 jaar in de
bedrijfswereld achter de rug, als office
manager en planner. Het gebrek aan sociaal
engagement binnen deze functie begon
echter zwaar door te wegen.
In 2017 heb ik dan ook beslist om mijn
carrière een nieuwe wending te geven en ben ik, met veel
enthousiasme, opnieuw gaan studeren. Tijdens mijn opleiding
Orthopedagogie heb ik stage gelopen op de zorgboerderij van
Revalidatiecentrum Pulderbos en in de residentiële voorziening
Beukenhof, die zich situeert binnen de Integrale Jeugdhulp. Binnen
deze voorziening heb ik ervaring kunnen opdoen als
leefgroepbegeleider, maar heb ik ook mijn eerste stapjes als
contextbegeleider mogen zetten.
Sinds 1 juni ben ik bij Kadodder aan de slag als thuisbegeleidster in het
kinderteam, regio Antwerpen. Een nieuwe uitdaging, waar ik met veel
enthousiasme aan de slag ga met de gezinnen die ik mag begeleiden.
In mijn vrije tijd trek ik vaak de natuur in met mijn gezin en onze
honden. Verder ben ik sportief aangelegd en heb ik al heel wat tijd
doorgebracht op allerlei volleybal -en voetbalvelden.
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Nieuws uit Kadodder
Hallo,
Ik ben Tatiana en ik ben in januari gestart als
thuisbegeleider in het Kinderteam. Ik voel mij
bij Kadodder heel erg welkom en ervaar veel
warmte bij de collega’s. Ik kijk er naar uit om
na mijn inwerkingperiode samen met de
gezinnen aan de slag te gaan.
Voorheen werkte ik bij Kind en Preventie vzw.
Eerst ging ik aan de slag als agogisch
begeleider bij het inloopteam waar ik samen met de andere begeleiders
de spel- en ontmoetingsplaatsen voor ouders met jonge kinderen
begeleidde. Een jaartje later werd ik projectmedewerker. Hier kreeg ik
de kans om rond vernieuwende en innoverende projecten binnen de
organisatie te werken.
Daarnaast werkte ik ook enkele jaren als spelcounselor op zelfstandige
basis in een groepspraktijk in Merksem. Aan de hand van spel begeleidde
ik kinderen van 3 – 12 jaar met psychosociale moeilijkheden.
Tot binnenkort!
Tatiana
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Nieuws uit Kadodder
Bob de (ver-)bouwer
In een van de vorige Kadodderflashen hadden we het al over onze
verbouwplannen.
Ondertussen is onze oude donkere zolder omgetoverd tot een lichte, gezellige
werkplaats.
De bedoeling is dat hier op termijn enkel nog drie vergaderruimtes zijn.
Maar door de verbouwingen van de kantoorruimtes op het gelijkvloers, zijn de
administratieve medewerkers en het beleidsteam tijdelijk naar de zolder
verhuisd.
Vergaderen gebeurt momenteel buitenshuis als het in grote groep is.
Als alles goed gaat zouden de verbouwingen beneden tegen midden februari
2020 klaar moeten zijn.
We krijgen dan een nieuw onthaal met loket en een groot landschapsbureau
voor de administratie met zicht op de parking.
Ook de bureaus voor de leden van het beleidsteam worden geoptimaliseerd.
Onze vroegere vergaderruimte wordt een gezellige werkruimte voor
medewerkers.
Ons piepkleine keukentje is opengebroken en is deel geworden van de refter
waardoor er veel meer ruimte ontstaat.
Daar komt ook een nieuwe buitendeur, zodat we in de zomer sneller in de tuin
zijn om van het zonnetje te genieten tijdens de middagpauze.
In een nog latere fase is het ook de bedoeling om de buitenkant van het
gebouw, de parkeerruimte en de tuin aan te pakken.

Music For Life: Het was weer een warme week
U Ook in 2019 was Kadodder weer een goed doel tijdens de Warmste week.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel dat allemaal heeft opgebracht.
Toch willen we iedereen die een actie voor ons georganiseerd heeft
via deze weg al hartelijk bedanken. Zeker ook grote dank voor de
mensen uit Jabbeke die “De warmste winterdrank” voor ons
georganiseerd hebben en voor de ouders die voor ons
chocolademandjes verkocht hebben !!!
Een warme dankjewel!
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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
-

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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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
Nieuws van de brussenwerking
Een nieuw kalenderjaar wordt uiteraard ook gestart
met de opening van een nieuw brussenjaar. Naar
gewoonte doen we dit met een leuke startactiviteit op
zaterdag 21 maart 2020.
Dit jaar kozen we opnieuw voor een ‘beestige’
invulling. We gaan namelijk kennis maken met de
ezelwereld en gaan zelfs met hen op wandel.
Meer info vind je op www.ergoezel.be
Onze activiteit staat enkel open voor brussen tussen 6 en 16 jaar oud,
deze keer dus zonder de ouders.
De namiddag ziet er in grote lijnen als volgt uit:
13.00h: onthaal
13.15h: op een speelse wijze kennis maken met ezels en hun
gewoontes
15.00h: wandeling met de ezels + 4 -uurtje (dit wordt voorzien)
17:15u: afronding met soep
18:00u: EINDE
Voor deze activiteit rekenen wij 5 euro per kind aan en worden er 2
groepsbegeleidingen ( = 0,174 rth punten) geregistreerd. De betaling
zal gewoon via factuur gebeuren. Voor brussen die niet meer in
begeleiding zijn, mag dit cash betaald worden.
Graag vooraf inschrijven VOOR vrijdag 6 maart via volgende weg:
bellen naar 03/312.45.41 of mailen naar thuisbegeleiding@kadodder.be
t.a.v. Ilse Van Looy. Je kan ook inschrijven via je thuisbegeleider, deze
zal de nodige gegevens doorgeven.
Het aantal inschrijvingen wordt om praktische redenen beperkt tot 30
deelnemers.
Hopelijk tot dan, het brussenteam
15

Terugblik
Brussen, gezinsnamiddag 19/10/2019
Op zaterdagnamiddag stond onze gezinsnamiddag gepland en gezien
de verbouwingen op onze dienst, weken we uit naar de lokalen van ’t
Zonneputteke. Dit bracht wel wat ‘verhuiswerk’ met zich mee, er moest
immers wat knutsel- en spelmateriaal naar daar gebracht worden. We
voorzagen ook wat ‘spijs en drank’ voor tijdens de pauze en ook om het
geheel toch ietwat feestelijk af te sluiten. We vierden immers de tiende
verjaardag van onze brussenwerking. Gelukkig konden we rekenen op
de bereidwillige hulp van enkele brusjes die al zeer goed op tijd
aanwezig waren!

Aangezien iedereen trouwens tijdig aanwezig
was, werd die tijd benut om met mekaar
kennis te maken. Nadien werden de ouders
en de brussen van mekaar gescheiden. We
schotelden de ouders dezelfde opdrachten
voor dan de brussen, bvb. namen-slang,
Jenga toren, kruiswoordraadsel, Tangram,
rebus, … . Bedoeling was vooral om een
gespreksonderwerp te creëren en het ijs te
breken. Ouders en brussen konden nadien
ook hun ervaringen hieromtrent uitwisselen.

Tijdens de pauze werden de heerlijke croques, die Jo vakkundig bakte,
erg gesmaakt door iedereen! Er ontstonden zoals vaak fijne en
spontane contacten tussen de brussen. Zo waren er twee meisjes die
mekaar vooraf niet kenden en dagelijks dezelfde bus naar school bleken
te nemen. Zij vonden mekaar op onze brussennamiddag. Zo zijn Emke
en Yana die mekaar een jaar geleden ontmoetten t.g.v. de
gezinsnamiddag, nog steeds dik bevriend! Om dit te vieren en ons te
bedanken, schonken zij ons een leuk kadootje, hartverwarmend!
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Terugblik
Na de pauze gingen we terug verder in twee groepen. Met de ouders
overliepen we de power point presentatie omtrent de enquête die de
studenten Orthopedagogie bij een aantal brussen afnamen. Dit gaf heel
wat gespreksmateriaal waarop de ouders konden inpikken. Hierop
kwam veel respons, ouders vertelden hoe zij dit ervaarden, hoe dit voor
hun brus was.
Bij sommige items waren ouders vaak ook wel verrast over de uitkomst
van de enquête. Volgende thema’s kwamen aan bod: brussen en
gevoelens – de noden van brussen – het zelfbeeld van de brus – op
welke plek vind je het moeilijk om brus te zijn – brussen en zorg –
contacten met andere brussen – eigenschappen van brussen –
parentificatie. Tot slot bespraken we ook een aantal genoteerde
uitspraken van brussen.

De jongste brussen gingen aan de slag
rond het thema superhelden. We
gingen na wie hun superheld was en
hoe zij als brussen ook allemaal een
beetje superhelden zijn.

Met de grotere brussen werd er
gepraat over belangrijke thema’s in
hun kwaliteit van leven en hun
noden. We maakten hier een vlog
van.
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Terugblik

De namiddag werd feestelijk
afgesloten met een glaasje
cava, fruitsapje en frisdrank.
Top of the bill was de
prachtige ijstaart met daarop
het nieuwe logo van onze
brussenwerking, ‘Sus de
brus’. Dit logo zal ook op de
nieuwe T-shirts prijken die in
het voorjaar te koop zullen
worden aangeboden.

Wij willen hierbij alle ouders en brussen bedanken voor hun bijdrage
aan de voorbije tien jaar brussenwerking. Want hoe je het draait of
keert, zonder jullie medewerking om ervoor te zorgen dat de brussen
kunnen en willen deelnemen aan onze activiteiten, zou er van een
brussenwerking weinig sprake zijn. Wij zijn er ons van bewust dat het
voor de ouders vaak een inspanning kost om aanwezig te zijn op een
gezinsactiviteit, ook hiervoor een dikke DANKUWEL. Dit alles sterkt ons
in de overtuiging om onze brussenwerking verder uit te bouwen!
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… Vertelt
Getuigenissen brussendag
19 Oktober onze eerste keer naar brussendag.
Na enkele uitnodigingen zag onze dochter het zitten om het eens te
proberen.
Met ons drietjes zijn we heel nieuwsgierig naar daar gegaan.
Wat is dat super mee gevallen.
We zijn niet alleen dat is zeker, de verhalen zijn zo herkenbaar.
Eigenlijk begrepen we zonder veel woorden.
Het klikte met sommige ouders direct.
De uitleg en spelletjes rond brussen waren heel interessant.
En om te weten hoe dat je andere kind zich plaatst en voelt in het gezin
daar hebben we ook veel van op gestoken.
Hett heeft haar goed gedaan om eens een dagje voor haar te hebben
en te praten met leeftijd genoten in een vergelijkbare situatie.
We gaan dit zeker nog eens doen, het was een leuke en leerrijke dag
voor ons allen.
Luc & Linda

Ik vond het leuk en goed want je kan nieuwe mensen leren kennen en
je kan ook met hun praten over het probleem dat je zus/broer heeft.
De activiteiten waren ook leuk.
Tiany
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… Vertelt
Kampverhaal Shelsey…
Graag had ik mijn kampverhaal verteld, omdat het zo leuk was én
omdat ik hoop dat meerdere jongeren, door mijn verhaal, misschien
toch ook een kamp willen doen.
Ik ging met Jomba (CM) naar Brasschaat (De Bielebale). We waren
met een groep van 10 jongeren en 3 moni’s.
Het eten was er super lekker! Er was een zwembad en een Turks
stoombad, waar ik zeer veel heb ingezeten. Het was zalig!
We deden veel spelletjes zoals: vlaggenstok, knutselen,.. We gingen
ook op uitstap naar Planckendael. We hebben ons nooit verveeld, daar
zorgden de moni’s voor!
We sliepen met 3 op een kamer, dat was best gezellig.
Na het middageten was het platte rust, dat deed steeds wel
deugd…even rusten.
De laatste avond was er een fuif.
Daar ik niet graag dans, heb ik
de ganse avond op een tafel
gezeten en gekeken, en dat was
helemaal oké!
Als afscheid kregen we ook een
boekje waar de moni’s iets
hadden ingeschreven.
Het was een super leuke groep
en ik heb erg genoten van mijn vakantie! Ik ga zeker terug!
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… Vertelt
Britt vertelt … op weekend met KVG
Samen met 2 vriendinnen ben ik op weekend geweest met het KVG
naar Turnhout. Het was super leuk!
We waren met 14 mensen en 5 leiding. We sliepen in Chiro lokalen op
luchtmatrassen (of veldbed). Dat was erg gezellig…de jongens sliepen
apart. Er waren wel snurkers bij…maar dat was helemaal niet zo erg.
Ik vind het leuk om in een slaapzak te slapen. ’s Avonds was het direct
stil omdat iedereen moe was.
Er waren vele leuke activiteiten: een wandelzoektocht waarbij we
opdrachten moesten doen. Daarna moesten we zelf een vlot bouwen en
mochten we er ook mee varen! Dat vond ik
zeer leuk, zeker omdat we zelf mochten
roeien! Indien je niet op het vlot wilde, was
het ook oké, je moest niets. We zijn dan iets
gaan drinken en hebben daar ons
boterhammen opgegeten. Dan ’s avonds zijn
we met de trein terug naar onze kampplaats
gereden en hebben er samen spaghetti
gemaakt. Na het eten was er een kampvuur
waar we marshmallows mochten boven
houden, wat reuze gezellig was. Iedereen was echter te moe om nog te
zingen.
’s Anderendaags hebben we Cluedo gespeeld in de leefruimte. Ik voelde
me precies een politieagent bij de buurtpolitie. Je kreeg allerlei tips
over wie het gedaan zou kunnen hebben.
Het was de eerste keer dat ik een weekendje met KVG op kamp was,
maar ik ga het zeker nog doen. Er waren veel en afwisselende
activiteiten, ik heb me geen moment verveeld!!
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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.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.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.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.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.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.pirlewiet.be
Pirlewiet vzw organiseert vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en
gezinnen die in armoede leven. 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.iedereenverdientvakantie.be
Toerisme Vlaanderen wil via Steunpunt Vakantieparticipatie mensen in
armoede versterken in hun leven door hen de kans te bieden om ook op
vakantie te gaan. Door zowel praktische als financiële drempels weg te
werken die mensen in armoede ervaren, maakt Steunpunt
Vakantieparticipatie het toerisme echt toegankelijk.
➢ 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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Magenta
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Dag van de zorg: een uniek blik achter de schermen
Dag van de Zorg wil jou, je familie en je
vrienden een unieke blik bieden achter de
schermen van de zorg- en welzijnssector. Er
is voor ieder wat wils: tal van algemene en
psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra,
kinderdagverblijven, voorzieningen voor
personen met een beperking, innovatieve
bedrijven, scholen, dagverzorgingstehuizen,
dienstencentra, thuiszorgwinkels … openen
op 15 maart 2020 voor het negende jaar op
rij hun deuren. Meer dan tweehonderd
organisaties in Vlaanderen en Brussel
verwelkomen je met open armen!
Dag van de Zorg is er voor het hele gezin. Heel wat locaties voorzien
een apart programma voor de allerjongsten met wedstrijden,
zoektochten of workshops op kindermaat. Maar ook volwassenen
worden niet vergeten: de deelnemende organisaties halen elk jaar alles
uit de kast om bezoekers een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Dat
doen ze door bijzondere tentoonstellingen of concerten te organiseren,
rondleidingen te geven, je onder te dompelen in het leven van hun
gebruikers of bewoners … Daarnaast kan je bij heel wat organisaties
ook terecht voor een hapje en een drankje.
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Boeken- en/of filmtips
Hou me vast, laat me los
Ouders aan het woord – Bianca Keijzer
Uitgegeven in eigen beheer.
info@heder.be
Hou me vast
Alsof je me loslaat
Stef Bos
Dit boek is ontstaan uit verhalen van ouders. Deze ouders
leerden de schrijfster dat we allemaal ouder zijn: we zien
onze kinderen graag, willen hen zien opgroeien, koesteren
hen, we voelen hun stress, verdriet en vreugde. We leren
omgaan met de beperkingen van onze kinderen en willen aan de wereld hun
mogelijkheden laten zien. Zachtmoedig (meestal toch…) verteren we hun, kleine
kantjes en liefdevol laten we hen groeien.
De weg die ouders van kinderen met zwaardere beperkingen gaan, telt wel voor
twee: meer putten, minder bruggen, meer kruispunten, minder wegwijzers, meer
onzekerheid en minder houvast. Gelukkig ook vreugde, steun, kleine
overwinningen, tederheid en feestjes.
“Mijn leven stopt niet met de komst van mijn kind met een beperking, een ‘ander’
leven begint.”
En over dat ‘andere’ leven vertellen de ouders in dit boek. In openhartige
getuigenissen proberen ze te verwoorden hoe het leven eruitziet als je trotse
ouders wordt van een kind met een ernstige motorische en verstandelijke
beperking. Kinderen die in hun fysieke mogelijkheden beperkt zijn, maar die deze
ouders wel de mogelijkheid bieden om zoveel meer uit het leven te halen. Het is
kijken en zien, horen en luisteren, verder dan een eerste indruk. Het is voelen en
weten dat geluk in heel kleine dingen zit.
De getuigenissen van elk van de ouders zijn echt, oprecht en recht vanuit hun hart.
Ze vertellen wat het voor hen betekent om ouders te zijn van een kind met
ernstige beperkingen. Hoe hard en zwaar de weg vaak is die ze, samen met hun
kind, moeten gaan. Het opboksen tegen vooroordelen, het omgaan met
verwachtingen, het bijsturen van het toekomstbeeld dat ieder ouder voor zijn kind
heeft. Het is een plaatsje zoeken in een wereld waar er niet echt een plaats voor je
is. Deze verhalen zijn een boodschap van ouders aan ouders, hulpverleners en alle
mensen, om anderen te helpen bij het verwerken en aanvaarden, om bewuster om
te gaan met gevoelens van mensen en om samen heel veel plaats te maken voor
deze gezinnen: in onze wereld en in ons hart.
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Gewoon en anders?!
ISBN 978-94-6371-123-4
169 Blz – 24 cm
Anders dan de anderen kunnen zijn, mogen zijn. Jezelf
ontplooien en worden wie je bent. Deze maatschappelijke
tendensen klinken als muziek in de oren. Toch is ‘anders zijn’
geen evidentie. Acceptatie van wie anders is, is niet
vanzelfsprekend ondanks allerlei maatregelen om aanvaarding,
emancipatie en integratie te bevorderen.
Mensen met een beperking zijn een groep mensen die anders
zijn.
Ondanks dat er meer kennis, medische hulp, hulpmiddelen van allerlei aard, en
pedagogisch en psychologisch inzicht zijn, blijft organisatie van zorg op maat voor
iemand met een beperking een uitdaging. Geestelijke gezondheidszorg op zich is
een hot item. De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke en/of andere beperking is echter ondermaats. Als deze kinderen en
jongeren daarbovenop, door ontwikkelingsniveau of beperking, weinig of niet talig
zijn, is dit soort hulpverlening quasi onbestaande. Zelfs binnen de sector wordt dan
de vraag gesteld of psychotherapie überhaupt zinvol is.
Dit boek probeert een antwoord te geven aan hulpverleners die zorg op maat willen
bieden aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of andere beperking
die weinig talig zijn. Want ja, het is zinvol om psychotherapeutisch te werken met
deze doelgroep. En ja, er zijn mogelijkheden als gesproken taal niet evident is.
Dit boek werd geschreven door een kleine groep mensen die de voorbije 15 jaar
binnen Heder (Antwerpen) de ruimte kregen om de geestelijke gezondheid van
kwetsbare, maar vooral boeiende en veerkrachtige kinderen en jongeren, te
ondersteunen. Zij streefden naar manieren om de therapeutische relatie te
ontwikkelen binnen een veilig kader. En hoe het verhaal van de cliënt kan
beluisterd en gedragen worden, hoe de verbinding kan gemaakt worden met de
belangrijke figuren uit de context van de cliënt.
De schrijvers van het boek wilden graag hun ervaringen en die van de cliënten
delen. Het boek groeide vanuit ontmoetingen en verhalen van mensen, vanuit de
nood die kinderen en zorgfiguren aangaven, op zoek naar gepaste informatie en
begeleiding. Het is een praktijkboek met veel theorie en veel voorbeelden. Het gaat
over het vinden van handvaten om, vanuit erkenning voor kwetsbaarheid, groei
opnieuw mogelijk te maken. Het is belangrijk om niet alleen te vertellen over de
beperkingen, maar vooral over de mogelijkheden en over de mens die je ontmoet,
eens je de beperking voorbij bent. Het is in die ontmoeting dat er iets bijzonders
gebeurt!
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Kleuren met sommen
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Fun
Sudoku
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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.

