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Het zomert volop. En ook al is de grote vakantie nog niet begonnen, de radio draait zomerprogramma’s, in
Antwerpen is De Lijn al weken geleden overgeschakeld naar een zomers ritme, ...
Ook wij ronden ons werkjaar af. In schoonheid! Want de infomomenten rond ‘De procedure Persoonsvolgende
Financiering en het maken van een ondersteuningsplan’ die wij de voorbije weken samen met Absoluut vzw
organiseerden waren een succes. Zowel inhoudelijk als wat de opkomst betreft. Dit thema mogen wij nog lang
niet loslaten.
Traditiegetrouw zouden wij nu volop ons werkjaar 2017-2018 voorbereiden. Maar … wij gaan breken met deze
traditie! Dit jaar maken we de overgang van een aanbod ‘per schooljaar’ naar een aanbod ‘per kalenderjaar’.
Dit betekent dat je begin september van ons geen uitgebreide programmabrochure met het jaaraanbod zult
ontvangen. In de plaats krijg je wel een brochure met daarin enkel ons aanbod voor het najaar. Voor dit
aanbod putten wij weer uit de vele ideeën die jullie zelf aanbrachten. Begin januari mag je dan een brochure
met het aanbod voor heel het jaar 2018 verwachten. Wij werken er nu al aan!
Een heel, heel mooie zomer.
Namens de Raad van Bestuur en het team van Gezin en Handicap.
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BLIKVANGERS
Studiedag: Kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap

Tijdens de infoavonden van Gezin en Handicap voorzien we veel ruimte
voor vragen en ervaringsuitwisseling. Wij grepen de bezorgdheden aan
van ouders over de oude dag van hun kind met een verstandelijke
handicap. Deze vormden de basis voor het uitwerken van een
studiedag over dit thema.
Op 18 mei verwelkomden wij 137 geïnteresseerden (vooral begeleiders,
maar ook familieleden) in Antwerpen. Ondanks het wegvallen van
spreker Hadewych Schepens, houden wij een goed gevoel over aan de
studiedag. Het is duidelijk dat rond dit thema veel vragen leven. Gezin
en Handicap plant daarom dit najaar alvast een nieuwe workshop over
‘Dementie en verstandelijke handicap’.
Lees hier de literatuurlijst na die wij opstelden in het kader van de
studiedag.

Ondersteuning in het onderwijs
Wij staan op enkele dagen voor de zomervakantie. Wat voor veel mensen
‘onbezorgd genieten’ is, wordt ouders van een kind met een handicap niet gegund.
Zij gaan de vakantie in met de prangende vraag: ‘kan mijn kind volgend schooljaar
nog op enige ondersteuning rekenen?’ Maandenlang werd er over een
‘ondersteuningsmodel’ gediscussieerd, de meningen en adviezen van de
verschillende betrokkenen (onderwijskoepels, vakbonden, belangengroepen)
hierover liepen soms mijlenver uit elkaar, …
Uiteindelijk kwam minister Crevits tijdens de paasvakantie met extra middelen over
de brug en werd de knoop doorgehakt om tegen de start van het schooljaar 20172018 een eerste stap te zetten naar een nieuw ondersteuningsmodel. Momenteel

worden in de verschillende regio’s ‘ondersteuningsnetwerken’ samengesteld waar
de ondersteuningsnoden van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
bekeken worden. Wat dit in de praktijk kan beteken, blijft tot vandaag heel erg
vraag.
Lees het interview met minister Crevits in Handiscoop juli/augustus.
IN DE KIJKER
Basisondersteuningsbudget (BOB)
Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een vast maandelijks bedrag
van 300 euro dat stapsgewijs wordt toegekend aan groepen van
personen met een handicap. Zo komen vanaf september de kinderen en
jongeren die minstens 12 punten halen op de zelfredzaamheidsschaal
voor de bijkomende kinderbijslag in aanmerking voor een BOB. Het
maakt samen met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) deel uit van
‘trap 1’ van de Persoonsvolgende Financiering. Bedoeling van het BOB
is om de zorgdruk wat op te vangen. Wat je met dit budget wil doen
beslis je zelf. Dit najaar organiseert Gezin en Handicap in alle provincies
een infomoment over het basisondersteuningsbudget (BOB). Daar krijg
je een overzicht van wat je hiermee kunt bekostigen en hoe je dit in
praktijk kunt doen.
Meer info over BOB vind je hier of lees je op de website van Absoluut
vzw.
SMOG
Gezin en Handicap vzw is de draaischijf van de SMOG-werking in
Vlaanderen. Dit najaar plannen wij volgende SMOG-initiaties voor
ouders, familieleden en vrijwillige begeleiders: dinsdag 21 en 28
november in West-Vlaanderen en dinsdag 10 en 24 oktober in de
provincie Antwerpen.
Info en inschrijvingen bij Gezin en Handicap: 03 216 29
90,gezinenhandicap@kvg.be.

NIPT-test
De beslissing van minister Maggie De Block om in de toekomst de Nipttest goedkoper te maken bracht heel wat te weeg. Vooral het feit dat de
minister wel veel middelen uittrekt om deze test beter terug te betalen,
maar geen middelen voorziet om personen met het Down-syndroom en
hun gezin de nodige ondersteuning te bieden doet veel ouders pijn. De
Downpoli’s zouden met wat extra middelen zoveel meer kunnen
betekenen voor gezinnen. Ongenuanceerde uitspraken in de media,
zoals die van Etienne Vermeersch, strooien extra zout in de wonde.
Emmanuel en Aurore, de ouders van Samuel,verwoorden wat leeft bij
vele ouders.
NIEUWE AANWINSTEN
Nieuw in het documentatiecentrum van Gezin en Handicap vzw
• Brailleliga. (2016) Leven met slechtziendheid, ’t is mogelijk.
• Unia. (2017). Aan het werk met een handicap. Redelijke aanpassingen op
het werk. (deze brochure kun je online nalezen op www.unia.be)
• Voor onze studiedag over ‘Kwalitatief ouder worden met een
verstandelijke handicap’ stelden wij een literatuurlijst samen over dit
thema. Je kunt die hier nalezen.
Een overzicht van de aanwinsten in het documentatiecentrum vind je
hier. De online catalogus is te raadplegen op
http://www.gezinenhandicap.be/documentatiecentrum/.

OPROEP
Wat vind jij?
Gezin en Handicap onderzoekt vanaf deze maand hoe we onzewebsite,
nieuwsbrief, mailings kunnen verbeteren. Daarvoor zoeken we enkele mensen
om hierover te bevragen.
Wat vind je van onze nieuwsbrief? En van onze uitnodigingen? Wat denk je over

de spreiding van onze e-mails ter bekendmaking van infomomenten? Wat
verwacht je op onze website terug te vinden? … Wil je daar je mening over kwijt,
dan bellen wij je graag eens op. Maak je je dan even bekend door een mail te
sturen naargezinenhandicap@kvg.be, met daarin je telefoonnummer (graag voor
28 juni)? Een collega maakt dan een afspraak met jou voor een telefonisch
gesprekje.
Dankjewel alvast!
Music for Life 2017
Qua temperatuur beleven we nu ‘warme dagen’. Maar voor de ‘warmste week’ van
’t jaar moeten we nog wachten tot putteke winter. Want ook dit jaar komt er een
Music for Life van Studio Brussel en Gezin en Handicap is opnieuw geselecteerd
als ‘goed doel’. Dus … spaar alvast je ‘rosse centen’; spreek je creativiteit, je
organisatietalent en je vrienden aan en organiseer vanaf september een mooie
actie voor Gezin en Handicap.
In een volgende nieuwsbrief vertellen we je meer over hoe je een actie voor ons
kunt registreren. Voor ons is het klaar en duidelijk: op subsidies van het sociaalcultureel werk alleen kan Gezin en Handicap niet overleven.

iParticipate
Voor het ‘iPARTICIPATE’ project van de onderzoekseenheid Gezins- en
Orthopedagogiek van de KU Leuven is men op zoek naar informatie van
professionals (leerkrachten, begeleiders, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers,
therapeuten…) die werken met personen met een diep verstandelijke beperking.
Door middel van een vragenlijst wil men nagaan met welk doel technologische
hulpmiddelen gebruikt worden en welke barrières hierbij ondervonden worden.
Voor meer informatie en de effectieve vragenlijst kan je terecht op de KU Leuven
website.
Meet je omgeving voor de applicatie ‘ On wheels’.
De applicatie ‘On Wheels’ zorgt er voor dat mensen met een fysieke
handicap de toegankelijkheid van een gebouw, toilet, doorgang, … op
voorhand kunnen inschatten. Hiervoor doen zij beroep op heel wat
vrijwilligers die hun omgeving willen opmeten. Er zijn echter nog heel wat
locaties die nader moeten bekeken worden, daarvoor zoeken ze nog jouw
hulp! Heb je een meter (rol-lint-of plooimeter), een smartphone en een vriend
of vriendin die met je mee op pad wil? Dan kan je aan de slag!
Voor meer informatie over ‘hoe opmeten voor On Wheels’ kan je terecht op
de homepagina (door scrollen naar beneden) van On Wheels vzw.

TIPS
Chat met een CLB medewerker

CLB-ch@at is een chatforum, gericht naar leerlingen, kinderen en jongeren. Tijdens
een chatsessie van maximum 45 minuten hebben ze contact met een medewerker
van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) die hen een luisterend oor biedt of

advies geeft. Dit gebeurt steeds anoniem. Op deze manier willen de CLB’s zo
laagdrempelig en toegankelijk mogelijk zijn voor de leerlingen. De chat is
beschikbaar van maandag- tot en met donderdagavond van 17 tot 20 uur. Op
woensdag start de chat om 14 uur. Tijdens schoolvakanties en vrije dagen is de
chat gesloten.
Meer informatie kan je vinden via de website.
VAPH: vernieuwde website
Het VAPH (Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap) vernieuwde haar
website: www.vaph.be. Het moet gezegd … je vindt er veel concrete informatie.
Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning,
individuele begeleiding … in je buurt? Dan kun je via www.vaph.be/wegwijzer-vaphondersteuningzoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.
Om je eigen dossier te volgen klik je op: www.mijnvaph.be. Je hebt dan wel een
kaartlezer en de pincode van je paspoort nodig.
Wat te doen deze zomer?
Zin in 2 knotsgekke weken plezier met spelletjes, knutselen, muziek, toneel en
koken? Schrijf je dan snel in voor de speelweken in juli te Antwerpen. Er zijn nog
plaatsen vrij voor zowel kinderen met een handicap als voor kinderen zonder
handicap. Inschrijven kan via Sanne Bijnens op vrijetijd.antwerpen@kvg.be of 03
235 85 57.
De folder met meer informatie kan je hier terugvinden.
Ook in Turnhout is er heel wat te doen! Zo kan je op 28 juli mee op uitstap naar de
Efteling. Op 29 augustus kan je vlotten bouwen, zeilen, … op de sportdag
Summerkix. Jongeren vanaf 11 jaar zijn welkom! Daarnaast kan je op
zondagnamiddag 23/7, 20/8 en 17/9 ook minigolfen in de sporthal van Turnhout.
Informatie m.b.t. inschrijvingen, uren, kostprijs e.d. kan je opvragen bij KVGTurnhout op het telefoonnummer 014 40 33 61.
Van 28 tot 31 augustus kunnen kinderen met een handicap (tussen 6-16jaar) van 9
tot 16 uur ook terecht in ’t Mankement in Zellik. De speelpleinmonitoren starten

daar namelijk een extra speelpleinwerking op naast hun bestaande
speelpleinwerking.
Voor meer informatie kan je terecht bij Gwen Dekeuleneer viavrijetijd.vlaamsbrabant@kvg.be of 016/23.51.61.
KVG vrijetijd Oost-Vlaanderen organiseert op woensdag 23 augustus een fuif op
de grote markt in Beveren. Vanaf 12 uur kan je er lunchen of frietjes met curryworst
bestellen. DJ-Team coda discobar zal vanaf 13.30 voor het nodige entertainment
zorgen. Het gratis ijsje dat dan wordt uitgedeeld nemen we er graag bij!
Inschrijven kan t/m 21/8 via grootbeveren@kvg.be of 09 227 34 41.
Hasselt kan uiteraard niet achterblijven. Ook daar worden er 2 kinderkampen
georganiseerd. Activiteiten zoals sport en spel, knutselen, koken staan op de
agenda en dit voor kinderen met een handicap van 4 tot 12 jaar. Ook de broertjes
en zusjes zijn welkom! Voor meer informatie kan je terecht bij Jelle of hannelore via
limburg@kvg.be of 011 23 22 04. De folder kan je hier terugvinden.
Mooi weer en op zoek naar een toegankelijke speeltuin? Bekijk dan zeker het
overzicht op de KVG website. Hopelijk is er ergens eentje bij jouw in de buurt!
Equivalencia/ De Paardentuin, gekend als een ontmoetings- en
ontspanningsplaats voor ouders, familie, kinderen, jongeren en volwassenen met
en zonder een handicap organiseert deze zomer een paardenkamp voor broers en
zussen van een persoon met een handicap. Zin om een dag in de natuur door te
brengen en kennis te maken met paarden? Neem dan contact op via 0495 739 311
of bekijk de website. Voor deze kampen hoef je niet te kunnen paardrijden!

28 en 29 juni zijn dan weer hoogdagen voor de muziekliefhebbers. Noteer deze
data alvast in de agenda want dan vindt de 21ste editie van Rock voor specials
plaats in Doornzele. Admiral Freebee, Hooverphonic, Bazart, … alvast drie toppers
die je op het podium mag verwachten.
Voor verdere informatie kan je terecht op de website van Rock voor specials.

LID WORDEN VAN GEZIN EN HANDICAP?
Voor 23 euro ben je individueel lid van Gezin en Handicap en KVG. Om met heel het gezin lid te worden
betaal je 34,50 euro.
Als lid word je rechtstreeks geïnformeerd over het aanbod en betaal je voor de activiteiten een verminderde
deelnameprijs. Je krijgt ook het tijdschrift Handiscoop en kunt gebruik maken van de uitgebreide KVGdienstverlening (waaronder rechtsbijstand bij beroepszaken, vrijetijdstrajectbegeleiding, …)
Ben je al lid van KVG en krijg je ons aanbod nog niet? Laat het dan weten.
Gezin en Handicap is lid van de KVG-groep en vijftact vzw. Wil je ook de informatie ontvangen van de activiteiten van de
KVG-Groep, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief! Vriendelijke groeten, Het team van Gezin en Handicap
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