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Nieuwsbrief

Beste 

Ja, het lijkt of de winter dit jaar een jaartje 
overslaat. We stappen van de herfst in de lente. 
Krokusjes en paaslelies laten ons proeven van 
een voorzichtig voorjaar. 

Vakantiebrochures maken er ons attent op… 
straks komt er, zeker voor de kinderen, een zee 
van vrije tijd.  We kijken vooruit en dromen van 
een mooie zomer. In deze nieuwsbrief alvast 
een artikel met tips voor vakantiekampjes of 
speelpleinwerking. 

We staan ook stil bij de mogelijkheden van 
de tablet voor jullie oogappel…. Misschien een 
ideetje voor regenachtige dagen?  De mama 
van Ellie vertelt hun verhaal rond het gebruik 
van de tablet. De mooie foto’s maken het heel 
concreet.

En naast deze ideetjes voor de vrije tijd vind 
je opnieuw heel verscheiden  informatie terug. 

Veel leesplezier !

Lieve Borremans
Coördinator



COLOFON

 
De Nieuwsbrief is een uitgave van thuisbegeleidingsdienst 
‘t Spoor. Niets in deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder uitdrukkelijke toestemming. U kan hiervoor 
contact opnemen met Lieve Borremans, lieve.borremans@
tspoor.net.

Verantwoordelijk uitgever:
Eric Van Parijs, Koolskampstraat 24, 8830 Gits

De dienst werkt vanuit drie antennepunten:

antennepunt Gits
Bruggesteenweg 88
8830 Gits

antennepunt Brugge
Dorpsstraat 40
8200 Brugge

antennepunt Kortrijk
Kanaal 127
Stasegemsesteenweg 110
8500 Kortrijk

T 051 230 605
info@tspoor.net
www.tspoor.net

Deze nieuwsbrief wordt vier keer per jaar opgemaakt en bevat heel 
diverse informatie. Sommige informatie is misschien niet steeds voor u van 
toepassing of kan confronterend overkomen.  Mocht je deze nieuwsbrief 
niet langer wensen te  ontvangen, dan volstaat een mailtje naar marijke.
lampo@tspoor.net.

‘t SPOOR is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. 



Kalender

 
 

De rubriek Kalender vindt u ook 
terug op onze website www.tspoor.net. 

Op regelmatige basis vullen wij deze rubriek aan 
met informatie die wij toegestuurd krijgen. 
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Waar heb ik recht op? 
Woensdag 26 februari 2014 

Ouders stellen zich regelmatig die vraag. Vanuit 
de dienst proberen we hierop zoveel mogelijk 
antwoord te bieden.  Bij Gezin en Handicap krijg je 
alle algemene informatie op een rijtje: hoe vraag je 
een parkeerkaart aan? Krijg je vermindering als je de bus 
neemt? Wie heeft recht op een sociaal telefoontarief? Op 
vrijstelling van BTW en verkeersbelasting bij de aankoop 
en herstelling van een auto? Kom je in aanmerking voor 
een uitkering van de zorgverzekering? 

Organisatie: Gezin en Handicap
Waar: KVG secretariaat, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
Wanneer: van 19u30 tot 22u00
Inschrijven is verplicht, dit kan telefonisch 03 216 29 90 
of via mail gezinenhandicap@kvg.be

Portie gemengd
Zaterdag 8 maart 2014

Al zes jaar lang investeert VKSJ Moorslede in diversiteit 
met het jaarlijks initiatief ‘Portie Gemengd’. Hiermee 
wensen ze te  beklemtonen dat ze openstaan voor 
diversiteit en inclusie. Ze kijken over het muurtje en 
leveren extra inspanningen voor kinderen en jongeren 
die ze niet zo gemakkelijk bereiken.
Heeft jouw zoon of dochter zin om een namiddag te 
spelen en kennis te maken met een jeugdbeweging? 
Neem dan gerust contact op met de VKSJ van Moorslede. 
De mama’s en de papa’s zijn ook welkom en kunnen wat 
kletsen bij wat koffie en koekjes.

Organisatie: VKSJ Moorslede
Waar: de lokalen ‘De 4-link’,Moorslede
Wanneer: van 13u30 tot 17uur 
Inschrijven: vksjmoorslede@hotmail.be of neem contact 
via het  0477 499 469.

Muzikale vertellingen
Zondag 9 maart 2014

Zonder Meer verrast je met Muzikale Vertellingen door 
Tina Tyrant. Ze brengt een ontspannend programma 
met woord, beeld en muziek voor klein en groot. Een 
gebarentolk en een orale tolk zullen Tina begeleiden. 
Genieten dus voor iedereen! Want na de voorstelling 
zal de geur van versgebakken frietjes ongetwijfeld alle 
neuzen prikkelen..... 

Organisatie: Zonder Meer 
Waar: het ACW-gebouw, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare.
Wanneer: van 14u30 tot 18uur
Inschrijven voor de namiddag doe je via mail op 
zondermeer@kvg.be



4

Kalender
Hoe communiceer je over je kind?
Woensdag 19  maart 2014

Als ouder helder en duidelijk overbrengen aan 
professionelen en al diegenen die met je kind met 
beperking omgaan, wie je kind is, wat jij en je kind 
belangrijk vinden, wat je bezorgdheden zijn,… is niet 
eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat de communicatie over 
je kind met een handicap (met professionelen) goed 
gevoerd wordt? Wat is een communicatiepaspoort en 
hoe kan dit je hierbij helpen?

Organisatie: Gezin en Handicap
Waar: KVG secretariaat, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
Wanneer: van 19u30 tot 22u00
Inschrijven is verplicht, dit kan telefonisch 03 216 29 90 
of via mail gezinenhandicap@kvg.be

Opendeurdag MIDDELPUNT
Zondag 16 maart 2014

MIDDELPUNT, het vakantiecentrum met zorg , zet in het 
kader van de dag van de zorg, zijn deuren voor iedereen 
die wil kennis maken met de vakantiemogelijkheden 
en de zorgomkadering van de hotelaccommodatie. 
Middelpunt is gelegen in Middelkerke meer informatie 
vind je op www.middelpunt.com.

Kangoeroebeurs
Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014

De Kangoeroebeurs is er voor kinderen en jongeren met 
een beperking en voor iedereen die met hen in contact 
komt.
Vaak kunnen gewone dingen, mits een kleine aanpassing 
volstaan. Soms is een heel specifieke oplossing 
noodzakelijk… Meer dan zestig standhouders zetten hun 
beste beentje voor om alles onder één dak aan te bieden.
De Kangoeroebeurs focust op vier grote thema’s:
• hulpmiddelen en aanpassingen;
• vrijetijd en vakantiemogelijkheden; 
• zorg en ondersteuning;
• relevante informatie en specifiek advies vanuit diensten 
en verenigingen.

De thuisbegeleidingsdienst ‘t SPOOR neemt ook deel aan 
de beurs. Spreek gerust jouw thuisbegeleider aan als 
je een bezoek plant aan de beurs en ondersteuning of 
advies wenst.  
Via ‘t SPOOR kun je ook gratis kaarten aanvragen; 
marijke.lampo@tspoor.net of bel 051 230 605.www.tspoor.net
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Tablets, steeds vaker duiken ze op.  En als kinderen ze in hun handen krijgen, zijn 
ze er verbazend snel mee weg. Gefascineerd volgen ze de figuurtjes, vegen  ze over 
het scherm om de volgende foto te zien, ontdekken ze functies die we zelf nog niet 
kenden…  

Digi-dreumes

Omdat we in ’t Spoor  graag mee zijn, volgden we in 
december een vorming over tablets bij Modem. We 
kregen er heel wat interessante info die we graag 
met jullie delen.
Hebben  jullie nog geen tablet in huis en denken 
jullie dat dit misschien wel iets zou kunnen zijn voor 
jouw kind? Een gouden tip: overweeg de aankoop 
goed, informeer je ruim. Je kan dit zeker ook eens 
met je thuisbegeleidster bespreken. 

DE COMPUTER MET 
AANRAAKSCHERM
Net omdat de bediening heel direct is: je raakt 
objecten op het scherm rechtstreeks aan met je 
vingers, zonder te moeten leren werken met een 
muis of toetsenbord, is de bediening van een tablet 
erg eenvoudig. Kinderen kunnen door aan het 
scherm te komen meteen  invloed uitoefenen op een 
spelletje of een verhaaltje.  Door bijvoorbeeld het 
scherm aan te raken zie je  de volgende bladzijde 
van het  boekje,  miauwt de poes, komt er een mooi 
vuurwerk,… 
Heel wat apps geven snel resultaat. Vaak volstaan 
aanrakingen in de buurt van een figuurtje al om 
resultaat te krijgen. Bij sommige apps geven zelfs  
alle aanrakingen van het scherm al een leuk effect. 
Dit maakt spelen erg toegankelijk voor kinderen, 
ook  als ze in het dagdagelijkse spelen wat beperkter 
zijn. 
Het aanraakscherm van de tablet werkt door 
elektrische geleiding en niet door druk. Het scherm 
kan je alleen bedienen door huidcontact of met 
een daarvoor voorziene stylus . Nadeel is dat alle 
huid die met het scherm in contact komt, bijgevolg 

voor geleiding  zorgt. Dit ongemak kun je snel 
opvangen door met een handschoen te werken en 
zelf de vingertoppen vrij te knippen.  
Een bijkomend voordeel is dat een tablet dun, 
makkelijk draagbaar is en weinig weegt. Bijgevolg 
is die iPad  snel meegenomen in de tas van mama 
en papa,  maar inderdaad ook dat ontdekt je 
kleine dreumes snel!  
Er zijn 3 types tablets,  de iPad, de Android en 
Windows 8, elk met hun voor- en nadelen. Mocht 
je er aan denken om binnenkort een tablet te 
kopen, is het goed om voordien de voor-en 
nadelen van de verschillende types op een rijtje 
te zetten en te kijken wat voor jullie het meest 
belangrijk is. De 3 systemen zijn niet compatibel 
met elkaar of met (sommige)  andere computers. 
Welk systeem voor jullie het beste is, wordt vooral 
bepaald door wat jullie met de tablet willen doen: 
wie speelt of werkt ermee? welke programma’s 
wil je gebruiken,  is er beveiliging nodig, wil je 
een schokabsorberende hoes, wil je apparatuur 
die nu op de PC draait,  kunnen gebruiken?...

DE  3 TYPES

De iPad (mini)
De iPad en de iPad mini van Apple draaien op iOS.
Bij deze toestellen is er geen muiscursor en 
USB uitgang beschikbaar. Hierdoor is sturing 
door bijvoorbeeld een muis, een joystick , een 
schakelaar of extern toetsenbord niet mogelijk 
of enkel via een draadloos schakelkastje en is er 
bluetoothverbinding nodig. 



Via de ‘toegankelijkheidsopties’ bij een iPad 
kan je heel wat aanpassingen zelf instellen en 
via de ‘Begeleide toegang’ kan je delen van je 
aanraakscherm  of de homebutton blokkeren. Dit 
is handig als er een reclameboodschap is die een 
automatische verbinding maakt met het internet 
wanneer je gratis apps gebruikt.   Zo kan je kind 
bijvoorbeeld vrij spelen in een spel, maar dit spel 
niet zelf verlaten. Nadeel is dat je deze instellingen 
telkens opnieuw moet instellen als je de app opstart. 
Er is ook de mogelijkheid om een aantal motorisch 
complexe gebaren te vereenvoudigen via 
AssistiveTouch. 
Er zijn heel wat hoezen en  behuizingen beschikbaar 
voor een iPad. Voor kinderen zijn er leuke, 
schokabsorberende beschermhoezen te koop. 
Enkele voorbeelden: Big Grips (€50, rdgkompagne.
nl), Grip Case (€54 , rdgkompagne.nl) en KidsCover 
(€ 30 à € 40 kidscover.nl).  Sommige  hoezen 
hebben een statiefje zodat je de iPad rechtop kan 
zetten, maar dit is niet zo stabiel. Je kan dan wel 
kijken naar je scherm, maar er niet tegen duwen.

De Android
Er zijn verschillende merken die tablets aanbieden 
die draaien op Android , tientallen toestellen en 
tientallen versies ondertussen. Doordat de markt 
erg versnipperd is, heb je als klant zelf wat meer 
technische kennis nodig om een keuze te kunnen 
maken.
Een belangrijk verschil met de iPad is dat er  op 
een androidtoestel wel een USB uitgang is waardoor 
het eenvoudig is om een extern (aangepast) 
toetsenbord, muis, schakelaars of joystick aan te 
sluiten.  Ook gewone muissturing is mogelijk.
Alle merken hebben net een  ietsje ander formaat, 
hierdoor is het niet zo gemakkelijk om een gepaste 
beschermhoes te vinden. Voor Android tablets 
zijn er geen zachte, schokabsorberende  hoezen 
beschikbaar, wel veel ‘book cases’. Deze zijn echter 
minder schokbestendig dan de zachte hoezen.

Windows 8
Microsoft Windows+ Samsung, Acer, Asus….
Voorlopig zijn er nog maar enkele toestellen en 
versies. Op de tablet draait een volwaardige 
Windows versie. De bediening is dan ook  zoals een 
gewone laptop, maar dan met een touchscreen. 

Alle bestaande software die nu op de PC draait, 
kan op deze tablets draaien. Alle schakelaars 
en schakelkastjes die nu op PC draaien (bv voor 
1 knop-bediening) werken hierop ook. Je kan 
programma’s scannend openen, bijvoorbeeld via 
MyZone.

APPS
Er komen dagelijks kinder-apps bij. Maar hoe vind 
je in dat grote aanbod nou de pareltjes? Weet 
waar je op moet letten als je een kinderapp zoekt. 
Laten wij stellen dat een Apps geschikt is als ze 
aansluit bij de kennis en belangstelling van jouw 
kind. 
Het probleem bij veel ouders is dat de beoordeling 
van de app misschien nog wel lukt, maar hoe kom 
je tot een goede selectie? Het aanbod van nieuwe 
apps is groot. Een filter functie, die op sommige 
sites te vinden is, kijkt vaak naar leeftijd of thema 
en dat levert nog steeds een ruime selectie op. 
Kwaliteit filteren blijft een groot probleem. Zo 
staat educatie niet gelijk aan kwaliteit. Het is dus 
belangrijk om apps te vinden die aansluiten bij 
wat jij als ouder belangrijk vindt.
Probeer eens een paar punten onder elkaar te 
zetten voordat je je zoektocht begint: 
* waar ben je naar op zoek voor je kind (creativiteit 
ontwikkelen, schoolse werkjes, plezier);
* in welke fase zit je kind (kleuren leren, alfabet 
leren, zoeken van uitdagingen);
* welke app past bij je kind (bijvoorbeeld een 
prentenboekapp of een spelletjesapp of een 
avonturenapp of een app gebaseerd op een 
bekend figuur als Nijntje of Dora.
Uiteindelijk blijft de zoektocht ook een kwestie 
van proberen, aanklikken en oordelen. Want soms 
word je verrast en soms teleurgesteld. 

Vanuit de thuisbegeleidingsdienst hebben we 
goed ervaringen met de apps van My first app, 
Fisher Price en Studio 100.

Digitaal heen- en weerschriftje 
Er zijn leuke apps waarmee je heel makkelijk 
verhaaltjes kunt maken, foto’s of pictogrammen  
kan laten spreken of zelfs kleine filmpjes maken 
zodat communicatie tussen thuis en opvang/
school heel interactief kan verlopen. Door de in de 
tablet ingebouwde camera gaat dit erg vlot. Een 
moderne versie dus van het heen-en weerschriftje.
Zo kan je via ‘My Pics’ of ‘Story book maker’ voor 
een kleine prijs al heel veel doen op je iPad.
Op www.hehajo.nl  vind je een gratis app voor 
iPad die je ondersteunt in het communiceren: 
pictogrammen krijgen een stem, je beschikt er over 
een agenda, foto’s, een memory spel… Daarnaast 
kun je er veel zelf aanpassen of ingeven. 



Voor de creatievelingen vermelden wij ook graag de 
Go talk Now  en de Widgit, respectievelijk voor iPad 
en Android, die aan pictogrammen en foto’s een 
stukje gesproken tekst kunnen toevoegen. 

Fundels
Een fundel brengt een prentenboek multimediaal tot 
leven en komen perfect tot hun recht op de iPad. Deze 
‘bundels of fun’ omvatten de geanimeerde versie 
van het boekje aangevuld met leuke activiteiten.  De 
verschillende spelletjes en oefeningen zijn allemaal 
opgebouwd rond het verhaal en de figuren in het 
boekje. Zij vormen een aanvulling op het originele 
prentenboek dat centraal blijft staan. En door 
bewegende beelden, muziek en gesproken tekst 
te combineren met het papieren boek, wordt de 
taalontwikkeling van kinderen extra gestimuleerd. 
De fundel –applicatie op de tablet, is zeker een 
meerwaarde ! 
Zo kreeg het boek “Sander en anders” er een leuk 
extraatje bovenop met de fundel. Maar ook Rikki, 
een beetje onze “mascotte” hier op de dienst, komt 
volledig tot zijn recht via de fundel.
Heel wat plaatselijke bibliotheken hebben al een 
digitale bib waar je een totaal pakket (boek en 
applicatie) kunt uitlenen.
Fundels kun je uiteraard ook aankopen. 

Is er een tussenkomst? 
Als een tablet  hoofdzakelijk voor communicatie 
gebruikt wordt, dan kan er een tussenkomst zijn van 
het VAPH, ook voor de aankoop van de tablet. Het 
is echter raadzaam om voor je aankoop goed na te 
gaan of een tablet voor jullie de meest aangewezen 
keuze is. De klassieke communicatietoestellen vallen 
onder dezelfde categorie voor tussenkomst en beide 
systemen hebben voor- en nadelen. Laat je daarom 
vóór de aankoop  goed informeren. 

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om je  
thuisbegeleider aan te spreken of om rechtstreeks 
met  Modem contact op te nemen.

Wens je meer handicapspecifieke informatie omtrent 
aanpassingen, dan verwijzen wij je graag naar het 
KOC, kenniscentrum hulpmiddelen.
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Ellie aan de slag met haar iPad.
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Verhalen   
Wat zo’n klein meisje allemaal 
doet met een tablet..

Ellie was 20 maanden toen we beslisten om een tablet 
(Ipad) aan te kopen. Na veel getwijfel van mama en 
papa, want goedkoop is het zeker niet. We hadden al 
van verschillende personen in Ellie haar omgeving 
(kiné, revalidatiecentrum,…) gehoord dat dit een 
echt hulpmiddel zou worden voor haar, ook voor de 
toekomst, omdat Ellie het erg moeilijk heeft om gerichte 
bewegingen uit te voeren met beide armen en handen. 
En dat zou natuurlijk allemaal makkelijker gaan als ze 
gewoon dingen kon aantikken in plaats van op te nemen 
met de handen wat zo’n grote inspanning vraagt van 
haar. 

Het nieuwe verkennen

Allemaal goed en wel, maar onze vraag was vooral wat 
kan zo’n klein meisje allemaal doen met een Ipad...Veel  
dus! Toen we onze tablet net aangekocht hadden en Ellie 
wat lieten proberen zat ze met haar kleine handjes al 
vlug op andere tabbladen, waar wij in het begin zelf nog 
niet wisten hoe we er moesten aan geraken…
En na wat zoeken in de grote variatie van spelletjes 
vonden we al vlug enkele spelletjes op haar maat. Puzzels 
waarbij je de stukken niet exact op het juiste plekje 
moet loslaten maar moet ‘slepen’ in de juiste richting 
en ze er vanzelf ‘inspringen’. Nog een spelletje waar ze 
erg graag mee bezig was: een vogeltje die rondvliegt 
en overal waar je het scherm aantikt gaat het vogeltje 
naartoe en gebeurt er iets leuks. Niet frustrerend dus 
om te spelen want als ze toevallig niet tikte op haar 
doel, gebeurde er ook iets.  Het Bumba spelletje vond 
ze natuurlijk ook fantastisch, als we kijken hoeveel Ellie 
daar al mee speelde voor 3 euro … Dit is trouwens één 
van de weinige betalende spelletjes die we hebben.

Tips van ‘t SPOOR

Na de tips van de thuisbegeleidster over de verschillende 
apps en aanpassingen die je kan doen aan de instellingen 
(zoals begeleide toegang, je kan dan bijvoorbeeld 
instellen dat je niet kan tikken op de reclame in de gratis 
spelletjes) werd het nog aangenamer om te spelen.
Met een anti slip kinderhoes en een zelfgemaakte houder 
met een schuin vlak om de iPad in te plaatsen, waren 
we ook gerust dat Ellie alleen kon spelen, zonder dat de 
tablet plots op de grond kon vallen.

Eens we wat meer vertrouwd waren met de tablet en 
de mogelijkheden ervan, merkten we al vlug dat dit 
‘speelgoed/hulpmiddel’ inderdaad een goede aankoop 
geweest is voor Ellie met eindeloze mogelijkheden, niet 

alleen voor haar huidige leeftijd maar ook voor als ze 
ouder is. 
Ze is nu 25 maanden en we krijgen nog wel eens 
vreemde blikken als we zeggen tegen iemand dat we 
een tablet kochten voor haar, tot we de mogelijkheden 
ervan uitleggen en tonen, is iedereen verbaasd hoe vlug 
ze met sommige dingen op de Ipad kan omgaan en hoe 
ze haar ‘kunnen’ zo wel kan bewijzen!

mama van Ellie

“Met een anti slip kinderhoes en een 
zelfgemaakte houder met een schuin vlak om 
de iPad in te plaatsen, waren we ook gerust 
dat Ellie alleen kon spelen, zonder dat de 
tablet plots op de grond kon vallen.”
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Goed om weten 

 ‘AZO en niet anders’ 

De vrijwilligersorganisatie AZO, Anders Zonder 
Onderscheid, biedt een ruim aanbod vrijetijdsactiviteiten 
op maat aan en richt zich daarbij tot gezinnen met 
een zorgenkind, jongeren en volwassenen die extra 
ondersteuning krijgen.

Enkele voorbeelden :
• 6 x per jaar spelen in het binnenspeeldorp ‘Diep in 
de Zee’ in Oostkamp dat we voor onze groep alleen ter 
beschikking hebben op zondagmorgen van 10u tot 12u.
• op regelmatige basis zwemmen,  de zaterdag van 17u 
tot 18u zwemmen in het subtropische zwembad ‘De Alk’ 
in Wingene. Het zwembad wordt dan gereserveerd. En 
na het zwemmen blijft de bar van ‘De Alk’ open voor 
onze groep.
• samen naar de film met een aangepaste geluidssterkte 
en zonder reclame;
• samen feestvieren met een leuke activiteit erbij;
• een uitstap;
• een praat- en ontspanningsavond voor ouders en/of 
begeleiders;
• een projectdag met een workshop;
• een brussennamiddag. (namiddag speciaal voor broers 
en zussen);
• een fuif;
• een wandeling;
• bowlen…..

De vzw AZO vraagt geen lidgeld, enkel een 
onkostenvergoeding per activiteit waar je aan deelneemt. 
Daarnaast dien je de activiteit zelf te betalen. 

Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden 
worden van de geplande activiteiten?  Stuur dan je 
contactgegevens naar 

Krista Krekelberg
Leiseleveld 15a
8200  Sint-Michiels Brugge
T  050 39 19 20
E-mail krista.krekelberg@skynet.be 



Vakantie-tips 

Tips voor de paasvakanties

G-voetbalkamp, Blankenberge
van 13 tot 17 april 2014
Voor schoolgaanden met een beperking tussen 6 jaar 
en 21 jaar 

Tijdens de dag werken de deelnemers twee 
G-voetbaltrainingen af. Deze trainingen worden 
begeleid door een gediplomeerde trainer en een ervaren 
begeleider. ‘s Avonds wordt er nog een ontspannende 
activiteit georganiseerd.

Deelnameprijs: 200 euro (50 euro korting met een 
attest van 66% invaliditeit) 
Informatie: bij Jasper Stragier T 056 23 03 85 

Jongerenkamp, Brugge
van 7  tot vrijdag 11 april 2014 
voor schoolgaande jongeren vanaf 14 jaar met een 
handicap

Met de actieve jongerenvakantie richt Oranje zich 
vooral op jongens en meisjes die graag van wat actie 
houden, maar toch ook genieten van het huiselijke. Men 
tracht een goed gevuld programma samen te stellen, 
afgewisseld met rustmomenten.  Er is  zeker ook genoeg 
ruimte om wat vrije momenten zelf in te vullen.

De kostprijs : is afhankelijk van de tegemoetkoming. 
Dit kan max. 95 euro zijn. Dit bedrag is alles inclusief, 
uitgezonderd vervoer. 
Info en inschrijven :  bij Kortopvang van vzw Oranje, 
T 050 33 05 17. 
Het kamp wordt ook georganiseerd in de 
herfstvakantie van 27 tot 31 oktober 2014

VOLT dagactiviteiten, Brugge
iedere weekdag, uitgezonderd de maandag
van 14u00 tot 17u30
Voor jongeren vanaf 15 jaar met een beperking

Iedere dag wordt er een andere activiteit aangeboden: 
wafels bakken, sneukeltocht, daguitstap naar Gent, 
….  Kijk op de website www.vrijetijd-oranje.be om het 
dagaanbod te zien. 

Eenmaal februari gestart is, krijgen wij op de dienst heel wat vakantiebrochures in de 
bus.  Ook heel wat ouders vragen de thuisbegeleiders met hen mee te denken rond 
vakantie plannen voor hun zoon of dochter.  Is een “gewone” vakantiekamp, een 
“gewone” speelpleinwerking een goed idee voor mijn kind? Of  doe ik liever beroep 
op diensten die ervaring hebben met vakanties voor kindjes met zorg?  Waar vind 
ik die diensten dan? Waar kunnen we terecht als oma en opa enkele dagen niet op 
de kinderen kunnen passen? Of nog: mijn tiener wil zijn eigen ding kunnen doen en 
samen met leeftijdsgenoten op kamp, waar kunnen we hiervoor terecht?  

Het is als ouder vaak een echt puzzelwerk om 
opvang voor de schoolvakanties voor je kind te 
organiseren.   Vakantie plannen blijkt niet altijd 
even makkelijk; het aanbod is breed en ruim, 
ook voor mensen die extra zorg of ondersteuning 
nodig hebben. Anderzijds kom je tot vaststelling 
dat alles vrij snel is volzet en de prijzen soms sterk 
variëren. 

Het reguliere aanbod is heel uitgebreid. Wil 
je hier terecht met een kindje met zorg, dan is 
een persoonlijk contact met de organisatie wel 
aangewezen. We vermelden voor de paasvakantie 
zowel kampjes als speelpleinwerking. Voor de 
grote vakantie is het nog wat vroeg voor de 
speelpleinwerking, maar om in te schrijven voor 
kampjes dringt de tijd vaak wel al. Vandaar dat 
we ons voor de grote vakantie, tot kampideetjes 
beperken.
Hieronder geven we een aanzet, misschien een 
basis om in het gezin, of met de thuisbegeleidster 
van gedachten te wisselen.
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De kostprijs: een clubactiviteit kost 6 euro, een 
dagactiviteiten 8 à 10 euro 
Waar: het Clubhuis in de Paul Gilsonstraat in Brugge, 
voor de uitstappen wordt er afgesproken aan de 
loketten van het station van Brugge.
Informatie: T 050 47 25 90 
Inschrijven: dien je minstens één week vooraf te doen. 
Dit kan telefonisch of of per mail: volt@oranje.be

Speelpleinwerkingen
Veel gemeentes bieden ook tijdens de kleine 
schoolvakanties speelpleinwerking, Grabbelpas of SWAP 
aan. De meeste werkingen staan open om kinderen en 
jongeren met een beperking te integreren in de reguliere 
jeugdwerkingen zodat ook zij gelijke kansen krijgen om 
te spelen samen met kinderen zonder beperking. Soms is 
de gewone werking niet de meest geschikte plaats voor 
je kind. In dat geval kun je terecht bij een doelgroep-
specifieke speelpleinwerking.  Vraag ook zeker als er 
opvang vooraf en na de activiteit wordt aangeboden. 

De aanspreekpunten  per regio:
regio Roeselare-Tielt- Izegem 
de Babbeloe-werking
2de week van de paasvakantie, van 14 tem 18 april. 
Er is opvang van 8uur tot 17uur. Er is geen werking 
voor +16jarigen.
Informatie: vzw Opstap, T 051 20 65 59

regio Oostende
Duin en Zee i.s.m. ’t Zonnetje
de 2 volle weken van de paasvakantie,  
van 7 t.e.m. 18 april.
Er is opvang voorzien en de BKO zorgt dat je kind met 
het busje van en naar het speelplein wordt gebracht.
Informatie: Danny Depoorter van de dienst Jeugd via  
0477 77 67 11.
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Zowel voor kinderen als voor 
jongeren is er een groot aanbod 
“kampen“ tijdens de zomervakantie! 
  
De deelnemersprijs kan erg verschillen 
tussen de kampen, dit is vooral 
afhankelijk van wie het kamp organiseert 
en  subsidieert. De prijzen van de 
reguliere vrijetijdsorganisaties  zullen 
hoger liggen dan de formules die onder 
het VAPH resulteren. Ook de inhoudelijke 
insteek en omkadering zal anders zijn.

Kan je kind aansluiten bij het Chirokamp, 
waar hij zijn vriendjes  waarmee hij iedere 
zondag speelt , terug  ziet, dan zullen 
jullie snel voor het Chirokamp kiezen. 

Bij de vrijetijdsorganisaties die met 
kinderen werken die extra ondersteuning 
nodig hebben, zal de zorgomkadering al 
meer in beeld komen.

Daarnaast starten verschillende 
organisaties/instellingen die 
onder het VAPH resulteren deze 
zomer ook met opvang of kampen. 
Ook kinderen die nu onder Rechtstreeks 
Toegankelijk Hulp ondersteund worden, 
kunnen hier terecht. Want naast de 
begeleidingen hebben zij ook jaarlijks 
recht op 12 dagen of 48 dagdelen 
dagopvang én  12 overnachtingen.

Goed om te weten is dat er soms 
een  financiële tussenkomst is van de 
gemeente of mutualiteit. Het is zeker 
interessant dit te bevragen. 

Zomerkampen

Kindervakantie op maat
van 18 tot en met 22 augustus 
Brugge
Voor kinderen met een beperking vanaf 6 jaar

Tijdens deze vakanties wordt in een huiselijke sfeer 
een ruim aanbod van activiteiten op “kindermaat” 
aangeboden. Men gaat zowel voor actieve als rustige 
activiteiten: samen naar de winkel, een kookactiviteit, 
knutselen, ravotten in het bos, zwemmen,  naar de 
boerderij,..  Dankzij de inzet van vrijwilligers, kan ook 
tijd gemaakt om te luisteren naar individuele vragen 
zoals een snoezelbad, verhaaltje lezen,.. 
De kostprijs: is afhankelijk van de tegemoetkoming. 
In ieder geval bedraagt de maximum prijs 95 euro. Dit 
bedrag is alles inclusief, uitgezonderd vervoer. 
Inschrijven:  Snel inschrijven is de boodschap! Voor 
meer informatie neem je best contact met Kortopvang 
Oranje 050 33 05 17. 

Zomerkamp Hand-in-Hand
30 juni tot en met vrijdag 4 juli  
Gits
Voor kinderen tussen 4 en 9 jaar die 1 sterke hand en 1 
aangedane hand hebben.

Een kamp waarbij je aangedane hand op een 
uitdagende manier “gedwongen actief” is. Hierbij draag 
je een handschoen aan je sterke hand en  wordt jouw 
handvaardigheid duidelijk verbeterd. De begeleiding 
gebeurt door een team van ergotherapeuten en 
kinesitherapeuten. Zij zullen uw kind stimuleren om 
op een speelse manier de aangedane hand meer te 
gebruiken. Hou er rekening mee dat er een vooronderzoek 
en een nabespreking is. 
Deelnemersprijs:  is uw kind ingeschreven in het MFC 
dan betaalt u 51,45 euro, alles inbegrepen.
Is uw kind niet ingeschreven in het MFC , en maakt u 
gebruik van RTH,  dan betaalt u 76,90 euro.
Informatie en inschrijvingen : Lieselot Danneels, 
T 051 230 638.

Zomerkamp Zonnebloemblaadjes
van 21 juli tot 29 juli 
Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met een 
handicap, samen met broer/zus.

Het kamp geeft jongeren een spetterende jaarlijkse 
vakantie - tegen een betaalbare prijs. De kampen worden 
opgebouwd rond een bepaald thema. Het kamp gaat 
steeds door in een school. Een kamp vol activiteiten, 
spel, vriendschap en plezier!
Informatie: www.zonnebloemblaadjes.be
Inschrijvingen: T 056 51 66 16, jprosseel@skynet.be.
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Kinder- en tiener Hannibalvakantie
15 tot 21 augustus 
Vorselaar
voor kinderen tussen 6 en 17 jaar met een meervoudige 
beperking.

Voor de kinderen is er tijd voor waterspelletjes, ravotten 
op het plein, een zoektocht,… afgewisseld met rustige 
momenten: zoals knutselen, koken, snoezelen.
Er is een duidelijke dagindeling en er wordt wisselend in 
grote en kleinere groepjes gespeeld. Bij de één-op-één 
begeleiding heeft de persoonlijke begeleider aandacht 
voor de mogelijkheden en noden van jouw kind. Dit kan 
tijdens de activiteiten zelf zijn, maar ook aan tafel of bij 
het slapengaan. 
De tienervakantie is een groepsvakantie, met aandacht 
voor ieders persoonlijke interesses en mogelijkheden. Er is 
een duidelijke dagindeling. Soms zijn er keuzeactiviteiten 
in kleinere groepjes. Op andere momenten wordt er 
gequizd of is er een groot groepsspel. Ook hier kan 
indien nodig/gewenst beroep worden gedaan op een 
persoonlijke begeleider.

Op dit kamp zijn rolstoelergebruikers welkom! 
Deelnemersprijs: 340 euro

Integratie-tienervakantie Hannibal 
9 tot 15 augustus
Maasmechelen
Voor tieners van 12 tot 17 jaar met een fysieke 
beperking.

Deze tienervakantie is vooral: vrienden maken, samen 
rondhangen en fijne dingen doen. De begeleiding zorgt 
voor assistentie. Alles loopt op wieltjes! 
Deelnemersprijs: 380 euro 

Aandachtsvakantie Hannibal
27 juli tot 2 augustus 
Maasmechelen
Voor kinderen en tieners vanaf 6 jaar met een complex 
meervoudige beperking. 

Deze vakantie is voor wie door de ernst van zijn beperking 
niet terecht kan op de andere Hannibal vakanties. De 
activiteiten zijn kort, zintuigelijk en op maat van elke 
vakantieganger. Je hebt een eigen aandachtsbegeleider 
die je op jouw eigen tempo ondersteunt. Er is de nodige 
aandacht voor verzorging op alle vlakken. 

Voor wie: Op dit kamp zijn rolstoelergebruikers 
welkom.
Deelnemersprijs: 455 euro

Kampen ingericht door de 
mutualiteit
De meeste mutualiteiten bieden kampen aan 
voor kinderen en jongeren, maar hebben niet 
altijd een werking gericht naar kinderen met 
een beperking. Zie je in het aanbod een kamp 
dat aansluit bij de interesse van je kind, 
twijfel dan niet om contact op de nemen met 
je mutualiteit en je vraag te bespreken. Voor 
bepaalde kampen kan het mogelijk zijn dat je 
kind of tiener kan deelnemen aan het kamp 
mits wat extra ondersteuning.

De CM richt zich met de Jombawerking (Jongeren met 
bijzondere aandacht) naar kinderen en jongeren met een 
beperking. Daarnaast wensen zij in hun Kazou-kampen 
steeds aandacht te hebben voor kinderen die extra zorg/
ondersteuning vragen. Het aanbod is heel uitgebreid en 
kun je best raadplegen op hun website www.kazou.be. 
Wij pikken uit hun aanbod twee vakanties:

Kazou integratiekamp
Kamp 1: van 4 tot en met 14 juli 
Kamp 2 : van 12 tot en met 22 augustus
Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen
Voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met een 
fysieke handicap

Jongeren met een fysieke handicap en jongeren zonder 
handicap beleven hier samen de tijd van hun leven. 
Samen creatief koken, een beetje knutselen, lekker 
eten, plezant plonzen in het zwembad en stoer stoeien 
op het springkasteel. Een vakantie voor iedereen waar 
de kampgasten ervoor kiezen spontaan, respectvol en 
zorgzaam met elkaar om te gaan! Waar wacht je nog op?

Info en inschrijvingen: www.kazou.be, T 03 221 98 80 
Deelnemersprijs: 280 euro, vervoer inbegrepen  

Kazou zeevakantie
14 juli tot en met 21 juli 2014
Bredene
Voor kinderen en jongeren van 11 tot 21 jaar met een 
fysieke handicap.

Deze vakantie is ideaal voor genieters die ook wel 
een portie actie lusten! Want wat dacht je van een 
zeilwagenrace, een dropping en een kanotocht?! Samen 
grenzen  verleggen. 

nfo en inschrijven: op www.kazou.be, 03 221 98 80 
Deelnemersprijs: 225 euro 

Vakantie-tips 
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Anne-Bethje,

Lief klein poppemietje, prinsesje in ons gezin.
Jij was zo bijzonder!
Knuffelkindje.
Schootje zitten, wiegen in de armen, 
je kon er zo van genieten.
Je was rustig bij jouw vertrouwde mensen en betoverde 
de anderen met een glimlach.

Anne-Bethje,
Je leefde stil maar krachtig. Wij leerden je kennen elke 
dag een beetje meer, en daar zijn wij heel blij om.
Wij zijn gelukkig en fier om je mama en papa te zijn.
Je hebt ons leven en dat van anderen helemaal veranderd.
Je maakte een grote indruk op velen.
Ook met Billie-Beau kon je fijn samen zijn.
Wij zullen hem veel over jou vertellen.

Nu moeten wij je laten gaan,
Met veel pijn en verdriet. 
Wij koesteren je geluidjes en je glimlach,
Je geurtje en je zachte velletje, het warme samenzijn.
Wij dragen jou verder mee in ons hart.
Dag lief poppemietje,
Rust nu maar zacht.

mama, papa en Billie-Beau

Afscheid
We namen afscheid van een lief klein prinsesje… 
Anne-Beth. Anne-Beth was net twee jaar geworden. 
Ze werd en wordt gekoesterd door haar mama en 
papa, die volgend tekstje schreven.



Boekenplank  
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Veel geluk, Freddy
Hoewel er voor volwassenen al veel informatie over 
prematuren beschikbaar is, is dit het eerste boek dat in 
Vlaanderen wordt uitgegeven, specifiek aangepast aan 
de noden voor boers en zussen van vroeggeborenen. 

Dit informatieve boek bestaat uit twee delen. Het eerste 
voorleesgedeelte vertelt het verhaal van Freddy, een 
kuikentje, dat te vroeg uit zijn eitje kwam. Het tweede 
deel bestaat uit vier hoofdstukken die de specifieke 
noden van premature baby’s (ademen, eten, warmte en 
de kinderen zelf) een voor een uitlegt, en hoe die worden 
aangepakt. Door het belang van de kinderen zelf aan te 
reiken, worden ze actief betrokken in het proces en leren 
ze wat ze zelf kunnen doen. 
De tekst is gebaseerd op de jarenlange ervaring van de 
auteur als vroedvrouw en neonataal verpleegkundige.
 
Veel geluk, Freddy 
Auteur: Madeleine van Hamersveld 
ISBN 9081678209 
Verkrijgbaar in de boekhandel en  
via http://www.neonato.be/

Fantje met een spierziekte 
“Kinderen hebben door een ziekte vaak minder 
zelfvertrouwen. Door de avonturen die ik Fantje laat 
beleven, hoop ik dat ik kinderen meer zelfvertrouwen 
en weerbaarheid kan geven in hun leven. Ik hoop dat 
het zieke kind gaat denken: Ik tel ook mee in deze 
maatschappij! Ik doe er ook toe! Ik kan de problemen 
die ik ondervind anders oplossen!” 

Dit boek is zowel een leerboek als een plezierig (voor)
leesboek. Kinderen kunnen iets leren over dieren: sterke 
en zwakke dieren, gekke en slimme dieren, langzame en 
snelle dieren, jonge en oude dieren met een beperking. 
Astrid Linke, auteur van het boek wil hen ook iets leren 
over de landen waar die dieren vandaan komen. Leven 
met een spierziekte valt niet mee maar ik wil dat kinderen 
leren accepteren dat zij die ziekte hebben en leren hoe 
zij er anders mee kunnen omgaan in hun dagelijks 
leven. De rode draad hoe het kan, zijn de verhalen en de 
belevenissen van Fantje. 

Fantje met een spierziekte 
Auteur: Astrid Linke 
ISBN 1616272775 
Prijs 10,95 EUR 


