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Voorwoord 
“Ik kijk hoopvol naar de toekomst”

Aan het begin van het jaar is het een goede 
gewoonte dat we elkaar een voorspoedig, 
gezond en gelukkig jaar toewensen. Dit wil 
ik met de eerste nieuwsbrief van 2020 ze-
ker in de kijker zetten. 

Het is goed dat er dergelijke rituelen 
bestaan. Ze doen ons ook stilstaan bij schar- 
niermomenten en  bij wat inderdaad het 
voornaamste is: een goede gezondheid en 
geluk voor jezelf, voor je familie en vrien-
den.  

Vanuit onze dienst hebben we in de voorbije 
weken  aan veel mensen onze wensen toe- 
gestuurd.  Ik wil  persoonlijk en namens de 
medewerkers van DAB aan iedere lezer van 
onze nieuwsbrief hetzelfde wensen:
• ik wens jullie het komende jaar veel re-

denen toe om geluk te voelen,
• ik wens jullie het geluk om mensen om 

je heen te hebben die je steunen en 
heel veel voor jullie betekenen,

• ik wens jullie ontmoetingen met men-
sen die je doen glimlachen ,

• ik wens dat jullie omringd worden door 
mensen al dan niet professioneel, die 
je helpen hoopvol naar de toekomst te 
kijken. 

Hoopvol naar de toekomst kijken is ook voor 
onze dienst belangrijk. De nieuwe Vlaamse 
regering zal in de volgende jaren investeren 
in de ondersteuning van personen met een 
beperking. 
Zo kregen we afgelopen jaar een kleine uit-
breiding voor de begeleiding in de thuis- 

situatie. En kregen we ook middelen voor 
een nieuwe taak nl.  Globale Individuele 
Ondersteuning  (GIO), om jonge kinde-
ren maximaal kans te bieden om naar de 
gewone kinderopvang, gewone school, 
buitenschoolse opvang te kunnen gaan. 
Vanuit onze dienst kunnen we hierin extra 
ondersteunen. De concrete uitwerking van 
dit aanbod zal meer concreet worden in het 
volgend jaar. 

Naast de uitbreiding en investering die 
onze Vlaamse regering vooropstelt, weten 
we dat er toch een aantal donkere wolken 
boven ons hoofd hangen. En die wolken 
noemen “besparingen”.  We zullen blijven 
ijveren voor haalbare opdrachten, want dit 
is belangrijk voor het kwalitatieve aanbod 
aan jullie, alsook voor het welzijn van ons 
personeel. 

Warme wensen van de medewerkers van DAB.
En een warm dank je wel om de wafelactie in 
kader van music for live te steunen. 
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In deze nieuwsbrief

Jouw bericht hier?

Music for DAB
We hebben er weer een heel warme periode 
opzitten en dat is dankzij jou! De georgani-
seerde wafelverkoop van onze dienst voor 
de Warmste Week van Music for Life was op-
nieuw een groot succes!

In totaal werden er 677 dozen wafels, oftewel 
13 540 wafels verkocht. Dit bracht 1 662 euro 
op en wordt verdeeld onder de twee thuisbe-
geleidingsdiensten LSA en DAB. 

Heel erg bedankt aan iedereen die zijn steen-
tje heeft bijgedragen! En hopelijk hebben de 
wafels gesmaakt!
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Zoals je kan zien, is onze nieuwsbrief nu ook 
helemaal aangepast aan onze nieuwe huisstijl. 
Met deze nieuwe look willen we een frisse wind 
geven aan onze drie-maandelijkse nieuwsbrief 
die we uiteraard blijven vullen met interessan-
te artikels of actuele berichten. Laat ons zeker 
weten wat je er van vindt!

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de 

kleinste bijzondere kinderen. Boekjes voorle-
zen aan je kind kan de ontwikkeling stimule-
ren. Maar wat als je zelf zo geen lezer bent en 
je toch aan de slag wil met je kind ? Of wat als 
je kind nog geen of weinig interesse heeft in 
boekjes? Op pagina 8 geven we je handvaten 
en tips om lezen te integreren in het dagelijks 
omgaan met je kind. 

Een verhaal over broers en zussen die een bé-

tje anders zijn; daarover gaat het boek ‘Mijn 
grote kleine broer’, uitwerkt door thuisbege-
leidster Anneleen als schrijfster en Amber als 
illustrator. 
Omdat we vaak vragen krijgen over brussen 
(broers en zussen van kinderen met een beper-
king) hebben we dit boekje met leuke illustra-
ties ontwikkeld. Ontdek het op pagina 12.

Sinds kort hebben we snoezelkoffers ter be-
schikking die uitgeleend kunnen worden. De 
realisatie is gebeurd dankzij de steun van Een 
Hart voor Limburg. Wat snoezelen precies is en 
wat je ermee kan doen, lees je op pagina 14.

Daarnaast hebben we nog tal van activiteiten 
verzameld in de agenda en organiseren we  
binnenkort een eigen infosessie voor ouders 
van kinderen met ASS en een beperking. 

Heb jij een talent dat je in de kijker wilt zet-
ten? Wil je een oproep doen? Of heb je een 
verhaal dat je met anderen wilt delen?

Neem dan contact op met ons via 
DAB@wegwijs.stijn.be en wie weet staat 
jouw bericht, foto of artikel in onze volgende 
nieuwsbrief!
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Breincafé 2020
Na het succes van vorig jaar organiseert 
team HANA opnieuw een breincafé. Op vrij-
dag 13 maart 2020 zetten wij onze deuren in 
Zonhoven terug open tussen 16u00 en 20u00.

Meer informatie over het programma volgt in 
de maand februari. Wij heten iedereen  van 
harte welkom ! 

Oproep van een cliënt
Hallo, 
Ik ben Gwen. Ik ben 31 jaar. Ik woon in Heusden-Zolder bij mijn grootouders, maar wacht op een ap-
partementje. Ik ben een echte dierenvriend en ben vaak creatief bezig. Ik hou van shoppen, iets gaan 
drinken, gezellig babbelen, …  Ik heb een eigen scooter en kan me, indien nodig, met het openbaar 
vervoer verplaatsen. 

Ik ben op zoek naar een leuke vriendin waar ik deze leuke dingen mee kan delen.  
Ben je geïnteresseerd, bel dan naar mijn thuisbegeleidster Marieke (0477/91 33 37) of je mag me 
mailen op gwenny904@gmail.com.

Dankjewel Elly
Elly,
Ik ben blij met u als mijn begeleidster.
Ik kan alles met je delen,
Je staat altijd voor me klaar.
Ik vind je echt geweldig.

Ik wou je er op een speciale manier
voor bedanken en daarom dat ik
dit in het nieuwskrantje liet plaatsen.

Voor mij ben je top!
Bedankt voor alles!!!

- Geschreven door Jessie, voor 
haar  thuisbegeleidster Elly

IN DE KIJKER

Photo by Cyril Saulnier on Unsplash
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Wij zijn Ilse en Marino, ouders 
van Tibo, 8 jaar met autisme 
en een ontwikkelingsachter-
stand. 

Tibo is pas sinds vorig 

jaar zindelijk geworden na  
enkele mislukte pogingen. 
Toen ze in school met de 
zindelijkheidstraining wilden 
starten en wij dus thuis ook 
moesten meedoen zochten 
we een gemakkelijk potje: 
comfortabel voor hem om op 
te zitten, niet te zwaar om te 
dragen, eenvoudig in onder-
houd en eentje dat gemak-
kelijk per auto vervoerd kon 
worden.

Tijdens een oudercontact op 
zijn school gaf een kinderver-
zorgster ons een tip: een Bo-
Camp toilet. Dit is eigenlijk 

bedoeld om in een camper te 
plaatsen.

Na het nodige opzoekings-
werk op het internet en het 
vergelijken van prijzen be-
sloten we er eentje aan te 
schaffen. Wat bleek? Het was 
een schot in de roos. Tibo is 
er dadelijk op gaan zitten en 
kan het zelf van plaats verwis-
selen.

Het is zo gemakkelijk en 

wij raden het iedereen aan. 
Het bestaat uit verschillen-
de delen: je kan de emmer 
eruit halen en de inhoud gaan 
weggieten, je kan het in zijn 
geheel opheffen en het is ook 
mogelijk er een rol wc-papier 
aan te hangen.

Dit is de beste oplos-
sing aangezien Tibo veel 

te groot was voor een 
peuterpotje en veel te klein 
en te mager voor een groot 
toilet waardoor hij wegzakt. 
Tibo is er alvast heel tevreden  
over! 

Het Bo-Camp toilet is o.a. 
verkrijgbaar bij bol.com en 
kost 39,99 euro.

Zindelijksheidstraining op een ander potje

Jonge mantelzorgers
Ben je jong en neem je regelmatig (zorg)taken op voor iemand in 
je gezin of omgeving? Taken zoals zorgen voor je jongere broer, 
helpen bij je grootouders? Of maak je je ongerust over je zieke 
vader of moeder? Dan ben jij een jonge mantelzorger en is de 
volgende website www.youngheroes.be misschien iets voor jou.

De website verzamelt verhalen van andere jonge mantelzorgers, 
om zo steun te bieden aan zij die het nodig hebben. Je vind er 
verder ook mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. 
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Voorlezen 
op maat van 
je kind

Is er iets gezelliger dan rustig in een 
hoekje met een boekje bezig zijn? 
Tijdens het lezen gaat er een nieu-
we wereld voor je open. De schrijver 
neemt je mee op verre reizen, 
nieuwe werelden of je leert weten-
schappelijk interessante kennis bij, 
een leuk recept of de geschiedenis 
van de stoomtrein…

Zien lezen doet lezen. Je kind wordt 
geprikkeld door je krant, boek, ma-
gazine of  e-reader. Maar wat als je 
zelf zo geen lezer bent en je toch aan 
de slag wil met je kind ? Of wat als 
je kind nog geen of weinig interesse 
heeft in boekjes?

VOOR KINDEREN

Foto: Picsea on Unsplash
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Samen boekjes kijken is tegenwoordig een pe-
dagogische “must”, na de zovele andere zaken 
die we onze kinderen moeten meegeven in de 
opvoeding. 
We weten allemaal dat boekjes lezen invloed 
heeft op de emotionele ontwikkeling, de 
taalontwikkeling, fantasie, luistervaardigheid en 
concentratie. Lezen en voorlezen stimuleert het 
probleemoplossend denken en de  geletterd-
heid van onze kinderen. Daarom gaan we in dit 
artikel opzoek naar  handvatten om het voor- 
lezen te integreren in het dagelijks omgaan met 
je kind. Rekening houdend met de mogelijk- 
heden van jullie kind en met jullie tijd. 

LEUK MOMENT ZONDER STRESS
In eerste plaats gaat het om samen gezellig be-
zig te zijn zonder dwang. Voorlezen moet ple-
zierig zijn! Maar de realiteit is vaak anders. Dan 
wordt voorlezen stressvol, je kind wil niet blijven 
zitten, hij speelt met je boekje in plaats van te 
kijken of hij wil niet kijken en iets anders doen. 
Elk kindje heeft zijn eigen interesses, voor som-
mige kinderen is boekjes lezen een echte spel-
moment, voor andere kindjes is het boekje nog 
het spelobject. Probeer als eerste stap eens 
na te gaan  of je kindje al even aandacht kan 
schenken en luisteren.  Misschien is dit nog te 
vroeg en wil je kindje vooral bezig zijn met het 
boekje (manipuleren).  We benaderen het voor-
lezen daarom  op maat  van je kindje. 

VOELEN
Voor veel kindjes is het boekje een spelobject. 
Probeer dan te werken met dikke eventueel 
plastic boekjes, boekjes die knisperen of boek-
jes met voelelementen. 
Als je kindje dit nog niet leuk vindt, ga dan eerst 
werken met knuffels en voorwerpen, en maak 
zelf een verhaaltje (bijvoorbeeld met de knuf-
felbeer). Dit kan je uitbreiden en verwijzen naar 
een boekje, zodat je de link legt met het boekje. 

KIJKEN
Als je kindje nog  niet zo goed ziet, is het kiezen 
van juist materiaal heel belangrijk. Samen zin-
gen en gedichtjes opzeggen is dan zeer waar-
devol om samen te doen tot je inzicht hebt in 
wat je  kindje kan zien. 
Sommige kinderen hebben aanvankelijk ook 
visueel aantrekkelijke boekjes nodig. Start dan 
met  zwart/wit boekjes, boekjes met fluorkleu-
ren en glittermaterialen.
Let er later op dat er niet teveel informatie op 1 
blad staat en dat de tekeningen ook levensecht 
zijn. Bijvoorbeeld echte foto’s in plaats van 
voorwerpen in gekke onnatuurlijke  kleuren.
Een foto aan de muur is soms een mooi start-
punt om te vertellen. Maar ook foto’s op de 
smartphone zijn bruikbaar als ze groot genoeg 
zijn en 1 persoon of  1 voorwerp per foto tonen.

Voelboekjes
Probeer te wer-
ken met plastic 
boekjes, boekjes 
die knisperen 
of boekjes met 
voelelementen, 
zoals zacthe 
doekjes. 

Kijkboekjes
Sommige kinderen hebben visuele boekjes 
nodig. Zwart/wit boekjes, fluorkleuren, spie-
gels, kunnen hierbij helpen.

Foto: taftoys.com
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Bij het voorlezen aan slechtziende of blinde kin-
deren is het belangrijk om met de onderstaan-
de voorleestips uit de site Visio.org rekening te 
houden:
• Zorg voor een prettige plek om te zitten. Als 

een kind in een boek kan kijken zorg je dan 
voor goede, afgeschermde verlichting. Maar 
je kan er ook voor kiezen om bewust niet in 
het boek te kijken.

• Zoek echte voorwerpen die met het boek te 
maken hebben en gebruik ze samen met het 
boek om te voelen. Dat is vooral voor jonge 
kinderen belangrijk voor het begrijpen van 
de tekst en het geeft extra plezier.

• Vertel wanneer je zelf de krant, een tijdschrift 
of een boek leest, dat je dat graag doet of 
omdat je iets te weten wilt komen.

• Boekjes om te voelen en te horen zijn vaak 
een goed alternatief om de aandacht naar 
het boekjes lezen te brengen. 

Uit de website Visio.org: www.visio.org/nl-nl/
revalidatie-en-advies/hulpmiddelen/leeshulp-
middelen-of-aangepast-lezen/voorlezen-aan-
blind-of-slechtziend-kind.

HOREN
Voor sommige kinderen is het luisteren een grote 
opdracht. Als voorbereidende stap kan je samen 
zingen, samen gedichtjes met gebaren opzeg-
gen, je kind attent maken op geluiden (vliegtuig, 
telefoon, deurbel, hond die blaft, auto die op de 
oprit rijdt, oma en opa die binnenkomen...). Je 
kan ook een zoekspelletje spelen: Zoek het ge-
luid van een tikkende wekker, broer of zus of 
Nijntje/Bumba die roepen.

Ook als kinderen minder goed of zelfs niet  
horen is het belangrijk om toch voor te lezen. 
Maak je kind attent op het geluid en ondersteun 
door de prent te benoemen, ook in combinatie 
met gebaren zoals bijvoorbeeld de SMOG of de 
gebarentaal. 

Ook de StorySign app kan daarin ondersteu-
nen, deze app is beschikbaar voor al je appa-
raten. StorySign opent de wereld van boeken 
voor dove kinderen. De app vertaalt kinderboe-
ken naar gebarentaal en helpt zo dove kinderen 
bij het leren lezen.

Horen
Verstop Nijntje ergens in de kamer, druk op de 
knop en Nijntje roept om de 10 seconden: Ik 
ben hier! Wie Nijntje als eerste vindt, wint het 
spel! Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Bewegen
Boekjes met losse poppetjes bevorderen de 
fantasie om zelf verhaaltjes te maken of het 
kind kan zelf bewegingen met het poppetje 
maken.
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BEWEGEN
Voor sommige kindjes is het te moeilijk om zelf 
een boekje te manipuleren. Andere mogelijk- 
heden om prenten te kijken of verhaaltjes te 
vertellen zijn: 
• Pc, tablet of smartphone: maak zelf een 

powerpoint of presentatie met prenten;
• Losse prenten op dikke karton of houten  

schijfjes;
• De losse prentjes van een memoryspel;
• Maak zelf een verhaaltje met poppe-

tjes, knuffels, serviesjes, dieren van de 
boerderij...;

• Boekjes met losse poppetjes;
• Bij “kiekeboe” boekjes kan je het flapje soms 

beter vervangen door een stukje stof dat 
gemakkelijker te verplaatsen is (tip van een 
moeder!).

INTERESSE
Probeer altijd een boekje aan te bieden dat in 
de interessesfeer ligt van je kindje.  Aanvanke-
lijk zijn dit boekjes met dagelijkse activiteiten 
(verzorging, eten, naar bed, naar oma…), daar-
na kan je het uitbreiden naar boekjes over spe-
cifieke onderwerpen (de boerderij, de trein…)  
om uiteindelijk bij verhalende boeken uit te 
komen (bijvoordeeld van Dikkie Dik naar echte 
sprookjes). 
Uiteindelijk is het je kind dat bepaalt welk boek-
je leuk is. Jij leest ook niet alles wat je voor- 
geschoteld wordt. Voorlezen moet  bij jonge 
kinderen plezierig zijn, zodat ze ook op oudere 
leeftijd nog evenveel plezier zullen beleven aan 
een boek.

Vraag aan je thuisbegeleidster om samen te 
zoeken welke boekjes voor je kindje aangewe-
zen zijn en welke manier van voorlezen (benoe-
men en aanwijzen, interactief voorlezen met 
materiaal of verhalend voorlezen) het meest 
zinvol is op dit moment.

VOORLEESKOFFER
We maakten op de dienst een voorleeskoffer 
om samen te gaan zoeken naar goed en aan 
jouw kindje aangepast voorleesmateriaal.
  
We gaan in het voorjaar opnieuw een informatie 
avond plannen rond  voorlezen, houd de aan-
kondiging in de nieuwsbrief dus in de gaten!

Geschreven door Ilse Eersels  
Vroegbegeleiding  

De voorleeskoffer, samengesteld door de 
Vroegbegeleiding.
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MIJN GROTE     BROERKLEINE 

Lou heeft een grote broer, Jelle. Lou kan soms 
iets wat Jelle nog niet kan. Hoe komt dat? Jelle is 
toch haar grote broer? Mama en papa vertellen 
dat Jelle een grote kleine broer is. Samen zijn ze 
de grootste helden van mama en papa.

Als thuisbegeleidingsdienst begeleiden we 
niet enkel ouders en kinderen met een beper-
king maar ook hun broers of zussen (brussen). 
Samen met het hele gezin gaan we op weg.

In de zoektocht naar wat er goed 
gaat botsen we soms op elemen-
ten die moeilijk zijn. Hoe leg je bij-
voorbeeld uit aan een brus dat zijn/
haar broer of zus anders is? Om 
taal en beeld te geven aan datge-
ne dat vaak moeilijk te verwoorden is 
werd er een leesboekje gemaakt voor 
jonge brussen. Met mama en/of 
papa en binnen de thuis-
begeleiding kan het 
boekje een startpunt 
vormen voor gesprek en 
open communicatie rond het 
onderwerp. Brus je met ons mee?

Het boekje is een realisatie van 
Anneleen en Amber. Anneleen, 
thuisbegeleidster binnen de 
vroegbegeleiding heeft 
de tekst geschreven en 
Amber verzorgde de il-
lustratie. 

een verhaal over broers en zussen, maar net iets anders
Beiden zijn vanuit hun opleiding gestart met  
het uitwerken van dit boekje. 

Dank zij de steun van de  Koning Boudewijn 
Stichting is het boekje ook in druk kunnen gaan. 

Vanuit onze dienst zullen we vanaf 2020 meer 
aandacht besteden aan het broer of zus (brus) 
zijn van een kind met een beperking en hierrond 
ook activiteiten uitbouwen. 

Heb je vragen over het brussenthema (broer of 
zus van een kind met een beperking) of wil je 

dat we vanuit de thuisbegeleiding 
hier meer aandacht aan schen-
ken, zowel in de begeleiding in je 
gezin als voor een brussenacti-
viteit, geef dit zeker door aan je 

begeleidster.  Zo kunnen we van-
uit de dienst starten met een verdere 

uitwerking. 

BOEK BESTELLEN
Heb je interesse in het brussenboek 
‘Mijn Grote Kleine broer’? Neem dan 
contact op met je thuisbegeleid(st)er 
of stuur een mailtje naar 
DAB.DianeL@wegwijs.stijn.be of

DAB.AnneleenB@wegwijs.stijn.be

NIEUW!
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Andere realistaites om brussen mee in de kij-
ker te zetten, gesteund door de Koning Bou-
dewijnstichting:

Samen leggen we de puzzel
Vanuit Centrum Menselijke Erfelijkheid is er 
het project  ‘Samen leggen we de puzzel’, een 
informatie- en doepakket voor gezinnen met 
een kind met een zeldzaam genetische aan-
doening.  
• www.infuuz.be/de-unieke-puzzel-van- 

een-zeldzame-genetische-aandoening/
• www.samen-leggen-we-de-puzzel.be 

Sterrenstrand
Sterrenstrand is een spel voor schitterende 
brussen, ontwikkeld door de Thuisbegelei-
dingsdienst Kadodder uit Antwerpen. Via dit 
spel kan je op een speelse manier in gesprek 
gaan rond het thema brus-zijn. Het is een spel 
voor brussen (broers/zussen) van kinderen 
met een (verstandelijke) beperking tussen 6 en 
14 jaar, o.l.v. een volwassen begeleider - indi-
vidueel of in kleine groepjes. 

Woestijnchallenge
Het gezelschapsspel ‘Woestijnchallenge’ voor 
brussen, kan gespeeld worden door brussen 
samen met andere brussen of hun netwerk, 
gezin onder begeleiding van een professione-
le spelleider.  Dit spel is nog in ontwikkeling 
door Start West Vlaanderen, een thuisbege-
leidingsdienst voor gezinnen met een zoon of 
dochter met een verstandelijke beperking. 

Brussenkoffer
Een brussenkoffer ontwikkeld door de thuis-
begeleidingsdiensten Autisme onder hun sa-
menwerking Liga Autisme Vlaanderen en dit 
voor brussen die broer of zus zijn van een 
kind, jongere met autisme. 

Voorstelling in Brussel
Op 10 december mochten Anneleen en Am-
ber hun brussenboekje gaan voorstellen op het  
slotevenment “Brussen”, georganiseerd door de 
Koning Boudewijnstichting.
Bovenstaande poster werd gemaakt en hun 
boekje werd er enhousiast onthaald.

PROJECTDOELEN

GESCHREVEN DOOR ANNELEEN BAMS GEÏLLUSTREERD DOOR AMBER BREPOELS

RESULTATEN Toekomst
Via beeld en taal creëren we een 
verhaal dat herkenbaar kan zijn 

voor brussen.

We richten ons hierbij op jonge 
brussen die zelf nog maar moeilijk 

taal kunnen geven aan het
anders-zijn van hun broer of zus.

Preventief werken, in dialoog gaan 
en tijd maken voor gedachten en 
gevoelens vormen de rode draad.

Het boekje kan een hulpmiddel 
zijn of een startpunt vormen naar 

open communicatie binnen het 
gezin of in de ruimere

opvoedingscontext.

We trachten een hulpbron te zijn 
voor de eerste stapjes in een

langdurig traject met aandacht 
voor brussen.

Beeld en taal smelten samen tot 
één geheel ‘Mijn grote kleine 

broer’.

De gedragsvoorbeelden die 
werden uitgewerkt in het boekje 
kunnen herkenbaarheid creëren. 
Het anders-zijn wordt hierdoor

gekoppeld aan concreet gedrag.

Er wordt uitleg gegeven over het 
hebben van een beperking. Ook 

de gedachten, vragen en
gevoelens van de brus krijgen een 

plaats in het verhaal.

Lou en Jelle komen tot leven in de 
gedrukte versie van het boekje. 

Stilaan zullen ze hun weg vinden 
naar de huiskamers van gezinnen, 

binnen andere diensten...

Via de Dienst Ambulante
Begeleiding zetten we in op brede 

verspreiding van het boekje.

Als thuisbegeleidingsdienst zullen 
we het boekje gebruiken als

startpunt om met brussen, ouders 
en de ruimere opvoedingscontext 
na te denken, te praten en stil te 

staan bij het thema ‘brus zijn’.

Met de steun van de Koning Bouwdewijnstichting
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Snoezelen
MET DE SNOEZELKOFFER

Speel met je handen, je voeten, je oren
Speel met je neus, je ogen en je mond

We ruiken, we zien, we horen
We voelen, we woelen en dansen samen in het rond
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Wat is snoezelen?
Snoezelen of sensorische stimulatie betekent 
dat we zintuiglijke prikkels (zien, horen, ruiken 
en voelen) aanbieden in een sfeervolle, veilige 
en rustige omgeving. Het woord ‘snoezelen’ is 
een samenvoeging van ‘snuffelen’ en ‘doeze-
len’.

Snuffelen wijst op de actieve kant waarbij we 
samen met het kind op ontdekking gaan. We 
stimuleren hen hierbij om zelf de materialen 
aan te raken, er iets mee te doen. 
Doezelen wijst op het passieve en rustige 
gedeelte, het beleven, genieten en ontspannen.

Waarom snoezelen?
Eén van de doelen van een snoezel-sessie is 
ontspanning. De hartslag en de bloeddruk van 
jouw kind dalen en de spierspanning kan afne-
men. Je kind komt tot rust. Naast ontspanning 
kan snoezelen positief zijn voor de algemene 
ontwikkeling. Zo kan het de (non–verbale) 
communicatie tussen ouders en kind verster-
ken, is het goed voor de hoofdoriëntatie, kan 
oogcontact bevorderd worden en stimuleren 
we de algemene aandacht en interesse (ontwik-
kelingsstimulatie) van je kind.

Verder ligt de nadruk tijdens het snoezelen op 
het samen beleven, samen ontdekken en sa-
men ontspannen waardoor de band tussen 
kind en begeleider/ouder positief versterkt kan 
worden.

Ouders geven aan dat ze hun kind tijdens het 
snoezelen zien genieten en dat er meer inter-
actie is. Het positieve effect op de band tussen 
ouder en kind maakt een snoezel-sessie hier-
door ook voor ouders een fijne activiteit. 

Naast ouders kunnen ook broers en zussen 
betrokken worden bij het snoezelen. Door-
dat snoezelen experimenteren en ontspannen 
combineert en tussen deze twee varieert blijft 
het voor iedereen interessant. De gezinsleden 

kunnen elkaar tijdens de snoezelactiviteiten op
een andere manier leren kennen wat bevor-
derend kan zijn voor de onderlinge gezins- 
interacties.

Snoezelkoffers 
Vanuit onze dienst werden drie snoezelkoffers 
gemaakt:
1. De doezelkoffer is samengesteld voor 

kindjes die het liefst rustig snoezelen. Hij is 
ideaal voor gezinnen met kindjes die eerder 
afwachtend zijn. 

2. De snuffelkoffer is ervoor de actievere en 
meer ondernemende kindjes. Ontdekken en 
zelf materiaal manipuleren staan centraal.

3. In de kleinere snoezelkoffer komen snuf-
felen en doezelen samen. Het is een leuke 
koffer om een eerste keer kennis te maken 
met snoezelen.

De materialen in de koffers werden gekozen 
zodat al de zintuigen aangesproken kunnen 
worden. Dit project hebben we kunnen realise-
ren dankzij de steun van een Hart voor Lim-
burg.

Wist je trouwens dat we ook een zelf ingerichte 
snoezelruimte hebben op onze dienst in Zon-
hoven? Wil je graag een bezoekje komen bren-
gen of wil je kennismaken met het snoezelen 
thuis? Vraag er dan naar bij je thuisbegeleidster.
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Speldag  voor 
kinderen met ASS 
28 februari 2020 | St-Truiden

Kinderen met ASS en een ver-
standelijke beperking of nor-
male begaafdheid kunnen op 
28 februari gestuctureerd gaan 
spelen. In kleine groepjes kun-
nen ze o.a. sporten, knutselen 
en koken.

Na inschrijving ontvang je een 
vragenlijst over je kind, zodat 
ze de ondersteuning zo goed 
mogelijk kunnen aanpassen 
aan de behoeften van je kind.

Locatie: School het Wijdeland, 
Geelstraat 51, 3800 Sint-Trui-
den.
Prijs: 23 euro (incl. verzeke-
ring). Lunchpakket dien je zelf 
mee te brengen.
Info: bij Siri Sioulats via mail 
siri_sioulants@hotmail.com 
of 0474/69 38 25. 

Symposium 
“Droom verder, 
wij waken”
12 maart 2020 | Pelt

Op donderdag, 12 maart 
organiseert de nachtdienst 
van Sint-Oda een symposi-
um rond slaap, slaapkwaliteit 
en -veiligheid. Ook ouders en 
partners van kinderen of vol-
wassenen met een beperking 
zijn hier welkom!

In de voormiddag komt gast-
spreker Annelies E. Smits, arts  
en VG-Somnoloog die een  
lezing geeft over slaap bij 
mensen met een verstandelij-
ke beperking.  In de namid-
dag is er de mogelijkheid tot 
het volgen van allerhande 
workshops.

Locatie: Sint-Oda, Breugel-
weg 200, 3900 Pelt. 
Inschrijven kan tot 7 februari 
via bit.ly/2CNvWBC

AGENDA

Rare Disease Day
29 februari 2020 | Brussel

Rare Disease Day wordt ge-

organiseerd door RaDiOrg 
(Rare Disease Organisation). 
Dit is de Belgische koepelver-
eniging voor mensen met een 
zeldzame ziekte. 

Zeldzame ziektendag valt in 
2020 symbolisch alvast goed, 
op een uitzonderlijke 29ste  
februari. Dan zal er een enorm 
bloementapijt in de Sint-Hu-
bertus-galerij in hartje Brussel 
te zien zijn,  met duizenden 
origami edelweiss, het prach-
tig symbool van zeldzaam-
heid.
Je kan het gaan bezichtigen 
of meewerken aan het bloe-
mentapijt.

Lees meer over hun campag-
ne op www.radiorg.be
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Prikkelarm 
zwemmen
Verschillende data | Bilzen

Kinderen van 6 tot 16 jaar 
met een beperking kunnen 
in het zwembad De Kimpel 
in Bilzen prikkelarm gaan 
zwemmen. De lichten worden 
gedimd en de muziek gaat 
uit. Onder begeleiding van 
ervaren lesgevers kunnen de 
kinderen spelen in het zwem-
bad. 

Op volgende zondagen kan 
je prikkelarm gaan zwemmen 
van 16 tot 17u30:
16 februari - 29 maart - 19 
april  4 mei

Locatie: De Kimpel, Eikenlaan 
29, 3740 Bilzen
Kostprijs: 2 euro per deel- 
nemer (kind, begeleider, 
broer/zus)
Info en inschrijvingen: 
sport@bilzen.be

Magenta
Workshops
april-mei | Hasselt

Met de workshops van Ma-
genta leer je om een balans 
te vinden tussen het zorgen 
van je bjizonder kind en het 
dagelijkse leven. Je werkt er 
rond volgende aspecten:
• Zorg-Werk-Leven balans    
• Samenwerking met art-

sen,  therapeuten, hulp- 
verleners

• Teamwerk met familie, 
vrienden, vrijwilligers...

• en meer: rechten, dos-
sierbeheer, crisismanage-
ment, genieten van het 
leven, geldzaken…

Tijdens 4 donderdagavonden 
in april en mei kan je deelne-
men aan de workshops.

Data: 23 april, 7, 14 en 28 mei
Locatie: Huis van het Kind,   
Maastrichterstraat 96C,  
Hasselt
Prijs: gratis!
Inschrijven: www.magenta-
project.be

Kinderkamp KVG
1-10 augustus | Zolder

KVG Limburg organiseert 
deze zomer 10 spetterende 
kampdagen vol plezier voor 
kinderen tussen 10 en 18 
jaar, met of zonder menta-
le of fysieke beperking.  Dit 
jaar staat het kamp in thema 
van het circus. Het beloofd 
dus een kamp te worden vol 
plezier en avontuur! 

Voor elke deelnemer voorziet 
men een toffe begeleider.

Data: van 1 tot 10 augustus
Locatie: Groot Reitveld,  
Reitveldstraat 15, Heusden- 
Zolder
Prijs: 350 euro per kind (kijk 
zeker na of er eventuele  
tegemoetkomingen van je 
mutualiteit zijn!)
Meer info en inschrijven 
via 0498/24 72 46 (Ine) of 
0477/27 90 08  (Kelly)
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AGENDA

VFG Limburg 
blijft informeren
Verschillende data | Lim-
burg

Al te vaak merkt men dat 
mensen met een beperking 
niet al hun rechten kennen en 
benutten. Daar wilt VFG Lim-
burg, partner van de Voor-
zorg verandering in brengen.

Tijdens verschillende infoses-
sies in onze provincie richten 
ze zich op de meest gestelde 
vraag: “Waar heb ik recht op?” 
Tijdens de infosessie gaan ze 
dieper in op de materie van 
het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap 
(VAPH), het FOD en de Vlaam-
se sociale bescherming.

Een infosessie verloopt in 3 
delen. In deel 1 worden de 
Vlaamse sociale beschermin-
gen en al haar tegemoet- 
komingen besproken. Deel 
2 behandelt de overige te-
gemoetkomingen en rech-
ten voor personen met een 
beperking. In deel 3, na de 
infosessies, krijgt iedereen 

de kans om een afspraak te 
maken voor zijn of haar per-
soonlijk dossies. Deze afspra-
ken gaan door op het kan-
toor van De Voorzorg in jouw 
buurt. Indien je je moeilijk 
kan verplaatsen, kan je vra-
gen om een huisbezoek. Tij-
dens de afspraak kan je al je 
vragen stellen en kan er ge-
keken worden waar je even-
tueel nog recht op hebt.

De infosessies gaan door op 
volgende data en locaties:
• 30 januari | Pelt
• 21 april | Lummen
• 4 juni | Maasmechelen
• november | Riemst

Wil je meer informatie over 
de infosessies? Kijk dan op de 
Facebookpagina fb.be/vfg.
limburg.
Wil je lid wordenvan VFG? 
Dan kan je je inschrijven via 
011 27 85 00 of
limburg@vfg.be

Gezin en 
Handicap 
infomomenten
Verschillende data | Hasselt

Ondersteuning bieden aan 
je kind met een beperking 
kan soms een hele uitdaging 
zijn. Zeker als je met vragen, 
bezorgdheden of een 
onduidelijke toekomst wor-
stel. Gezin en Handicap wilt  
ouders hierbij ondersteunen 
door infomomenten of work-
shops. 

• Het zorgbudget, wat doe 
je er mee? | 5 maart

• Autisme en eetproblemen 
| 10 maart

• SMOG-initiatie | 24 en 31 
maart

• Nieuwe uitdagingen 
collectief overleg | 23 april

• Netwerken voor je kind 
| 14 mei

• Bewindvoering | 3 juni
De infomomenten beginnen 
steeds op 19u00.

Meer info en inschrijven via 
www.gezinenhandicap.be of 
via 03 216 29 90.
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WIJ ORGANISEREN

Wij organiseren vanuit onze dienst een infoavond rond ASS (Au-
tisme Spectrum Stoornis) en een verstandelijke beperking en/of 
ontwikkelingsvertraging, op dinsdag 3 en 17 maart.

De inhoud van deze avonden zal als volgt worden ingevuld: 
• We informeren jullie over de problemen bij autisme, nl. de 

typische manier van informatieverwerking
• We geven info over de verstandelijke beperking/ontwikke-

lingsvertraging  in combinatie met het autisme 
• We passen de gegeven theorie toe op jullie persoonlijke si-

tuaties aan de hand van voorbeelden vanuit de thuissituatie. 

We richten ons voor deze avond naar de groep ouders met jonge 
kinderen (vroegbegeleiding) en ouders met kinderen in de lagere 
schoolleeftijd (6-14 jarigen).

We verwachten een inschrijving van min. een 5-tal  ouders om de 
avonden door te laten gaan. Indien je inschrijft, verwachten we je 
op de twee avonden.

WAAR
Wegwijs
Donkweg 49 
3520 Zonhoven

WANNEER
dinsdag, 3 en 17 maart

KOSTPRIJS
12 euro per gezin 

INSCHRIJVEN
Via 011/55 99 60 of
DAB@wegwijst.stijn.be
vóór 21 februari

Info avond
Voor ouders van kinderen 
met autisme en een 
verstandelijke beperking of 
ontwikkelingsvertraging 

Photo by Debby Hudson on Unsplash



Dienst Ambulante Begeleiding 
Donkweg 49 

3520 Zonhoven
011/55 99 60

DAB@wegwijs.stijn.be
www.stijn.be

Dienst Ambulante Begeleiding maakt deel uit 
van vzw Stijn en is erkend en gesubsidieerd door 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap.


