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Alle cliënten, op dit ogenblik in begeleiding op onze dienst, ontvangen deze nieuwsbrief. Wanneer de 

begeleiding afgerond is, kan men de nieuwsbrief verder ontvangen tegen betaling van 10 euro per jaar 

op rekeningnummer BE90 3350 0389 8032. Zowel een gezin met een jong kind, jongere of volwassene 

ontvangt deze nieuwsbrief met een diversiteit aan thema’s en mededelingen. U leest wat voor u van 

toepassing is. 

 

Dienst Ambulante Begeleiding is gemachtigd om voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest af te geven.  

Vrijblijvend melden wij u dat giften gestort kunnen worden op rekeningnummer BE90 3350 0389 8032.  

Donkweg 49 

3520 Zonhoven 

011 55 99 60 

DAB@wegwijs.stijn.be 

www.dienstambulantebegeleiding.be 

FEBRUARI - MAART - APRIL 2023 

Driemaandelijks tijdsschrift van Dienst Ambulante Begeleiding | PB-PP 309930 

Afgiftekantoor: Zonhoven | V.U. Dienst Ambulante Begeleiding 



 

  DAB Nieuwsbrief | 3 

pagina 4 Mededeling directie 

pagina 6 Brussenwerking 

 

pagina 7 Podcasttip 

 

pagina 8 Magenta 

 

pagina 10 Voorlezen op maat van je kind 

 

pagina 16 Boekbespreking: Wij gaan op berenjacht 

 

pagina 18 Vakanties en kampen 

 



 

4 | DAB Nieuwsbrief   

MEDEDELING DIRECTIE (voor cliënten 

in begeleiding) 

Betreft: Annulatie/verplaatsen huisbezoek & indexatie eigen bijdrage 
 

Beste cliënt, beste ouder of wettelijke vertegenwoordiger, 

 

U maakt gebruik van onze thuisbegeleidingsdienst. Met dit schrijven willen we een belangrijk 

punt uit de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) toelichten.  

Volgens IDO dient een afspraak minimaal 48u op voorhand afgebeld te worden: 

A.2.5.7 Aan- en afwezigheden 

 … 

Een gepland huisbezoek dat niet kan doorgaan dient ten laatste 48 uur voordien door de 
cliënt telefonisch te worden afgemeld. Bij niet afmelding kan een administratieve kost 
aangerekend worden van € 25. 

 

Onze administratie kan dus, indien er meermaals laattijdig of zelfs niet wordt afgebeld een ad-

ministratieve kost van €25 aanrekenen. Uiteraard zal dit niet gebeuren bij een eerste voorval, 

maar bij herhaling zullen we dit wel, volgens IDO, uitvoeren. 

 

Waarom brengen we dit nu onder de aandacht?  

Vanuit onze dienst merken we dat een steeds groter percentage van de afspraken laattijdig of 

zelfs niet wordt afgebeld waardoor begeleiders geregeld aan een gesloten deur staan. Dit is 

niet alleen een ontzettend tijdverlies, maar zorgt ook voor extra kosten omwille van nodeloze 

verplaatsingen. 

Daarnaast willen we erop wijzen dat afgebelde huisbezoeken problemen geven in de agenda 

van uw begeleid(st)er. Vaak kan er immers op zo’n korte termijn geen nieuwe afspraak met een 

andere cliënt worden ingepland en anderzijds moet uw begeleid(st)er op een later moment dit 

geannuleerde huisbezoek inhalen. Onze begeleid(st)ers dienen immers een individueel bepaald 

aantal begeleidingsmomenten te behalen op jaarbasis. Dit creëert dus heel wat extra werkdruk.  

Daarom willen we vragen om de vastgelegde afspraken zoveel mogelijk te respecteren en       

gewoon te laten doorgaan.  
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Ook met het gebruik van SMS, WhatsApp of e-mail om te annuleren of verplaatsen moet u op-

letten. Onze begeleid(st)ers zijn niet 24/7 online, dus het kan zijn dat laattijdige verwittigingen 

langs deze weg niet meer gelezen worden en uw begeleid(st)er al vertrokken is. U kan dus best 

altijd bellen om vervelende verrassingen te vermijden, of nog beter: de afspraak laten door-

gaan indien mogelijk. 

Daarnaast willen we u informeren dat vanaf 1 januari 2023 onze prijzen worden geïndexeerd,  

de eigen bijdrage per sessie zal €6,27 bedragen (dit was €5,64 per begeleiding in 2022).            

Ter info: de factuur van de sessies vanaf 1 januari ontvangt u pas in de loop van de maand mei. 

 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of mocht u over bovenstaande nog opmerkingen heb-

ben, mag u altijd contact opnemen met mij, met onze administratie of met uw begeleid(st)er. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Bjorn Ramaekers 

directeur 
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Beste ouders, 

Beste verwijzers, 

 

Graag willen wij jullie via deze weg op de hoogte brengen van onze tweede brussenbijeen-
komst* bij Dienst Ambulante Begeleiding. 

Naast de noden van cliënten en hun ouders/netwerk, merken we ook de noden van brussen 
in huisbezoeken. Zij spelen een cruciale zorgrol in gezinnen maar staan vaak aan de zijlijn. 
Hier willen wij verandering in brengen en de (krachten van de) brus in de kijker zetten.  

 

Er zal een tweede BRUSSENBIJEENKOMST doorgaan op 5 april 2023.  
Afhankelijk van de inschrijvingen zullen we aparte groepen opstarten voor lagereschoolkin-
deren (+6 jaar), jongeren en (jong)volwassen brussen. 

Voor personen die liever individueel werken, kan tijdens een huisbezoek gebruik gemaakt 
worden van onze BRUSSENKOFFER. Een thuisbegeleidster verkent samen met jou het brus-
senthema en werkt aan de hand van de brussenkoffer een aanbod op maat uit. Dit aanbod is 
er voor de gezinnen die reeds in begeleiding zijn bij ons.  

Voor de brussenbijeenkomst worden er RTH-sessies geregistreerd of onder budget (PAB/
PVB).  

 

Meer informatie voor inschrijving kan je terugvinden op: https://
www.dienstambulantebegeleiding.be/brussen  

Je mag ons natuurlijk ook steeds contacteren voor vragen via 
dab.brussen@wegwijs.stijn.be 

 

*Brussen staat voor “broers & zussen”. 

https://www.dienstambulantebegeleiding.be/brussen
https://www.dienstambulantebegeleiding.be/brussen
mailto:dab.brussen@wegwijs.stijn.be
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PODCASTTIP 

Vanzelfsprekend: de podcast voor ouders is de podcast van logopediste Janne Fret. Wekelijks 

post ze een aflevering met als thema de ontwikkeling van kinderen. Hierin laat ze zich bijstaan 

door andere professionals, zoals psychologen, ergotherapeuten, leerkrachten. Ook ouders ko-

men vanuit hun ervaring vertellen. Er zijn al afleveringen verschenen over o.a. vroege taalont-

wikkeling, voorlezen bij jonge kinderen, autisme en taalontwikkeling, meertaligheid, mild ou-

derschap, zindelijkheid en het belang van buiklig.  

 

Luistertip: 28. Heerlijk eerlijk: er is iets mis met mijn kind en niemand luistert 

 

De podcast is te beluisteren via Spotify of te vinden op de website van de taaltoren: https://

detaaltoren.be/podcast/ 

https://detaaltoren.be/podcast/
https://detaaltoren.be/podcast/
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MAGENTA 
 

 

Heb je kinderen van 0 tot 25 jaar met een handicap, ernstige chronische ziekte of met een ont-

wikkelingsstoornis ? 

 

Magenta biedt workshops in heel Vlaanderen. 

 

Neem je graag deel aan de workshops voor en door ouders van een kind met extra zorgnoden?  

Op de website, www.magentaproject.be, vind je meer informatie en kan je je inschrijven.  
 
Hieronder alvast een greep uit het aanbod: 
 

Prijs: gratis 

Reeks van 4 workshops  (Meer informatie over de inhoud vind je op de website) 

Ons kind met extra zorgnoden is op weg naar een leven als volwassenen. 
Dat brengt heel wat uitdagingen, vragen en nieuwe zoektochten met zich mee. 
Het vraagt veel schakelen: sneller, trager, opnieuw, veel emoties, nieuwe verbindingen zoe-
ken, richting bepalen, … 
 
Kies uit het aanbod wat best bij je past. Je kan gratis deelnemen.  

http://www.magentaproject.be
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Workshop Schakelen  

Via 2 workshops bieden we handvaten bij wat deze periode ons en ons kind brengt. Enerzijds 

brengen we overzicht in de informatie die voor ons en ons kind van belang is – o.a. via kennis-

clips die je op eigen gepast moment kunt bekijken. Anderzijds laten we ons inspireren door er-

varingen en onderzoek, en wisselen daarover uit met de andere ouders: 

• toekomstplanning en ingrediënten voor een gelukkig en gezond leven 

• procedures en beschermende maatregelen in de overgang naar meerderjarigheid 

• ondersteuning: wat en hoe, een oriëntatie in de mogelijkheden 

Onderstaande trajecten zullen online doorgaan: 

Voormiddagreeks: dinsdag 7 en 21 maart 2023 van 9u tot 11u30   

Avondreeks: dinsdag 28 februari  en 14 maart 2023 van 19u30 tot 22u     

Avondreeks: maandag 6 en 20 maart 2023 van 19u30 tot 22u   

Caleidoscoop 

 

 

Wil je eens echt vastpakken wat jou nu erg bezighoudt om zo volgende stappen te kun-
nen zetten? We kunnen samen jouw vraag, wens of kwestie bekijken. We hebben geen 
kant-en klare oplossingen paraat. Wel gaan we via gestructureerde vragen verschillende 
aspecten van je wens, kwestie of vraag belichten om zo samen tot inspiratie, oplossingen 
en perspectieven te komen. 
 
We doen dit online in een kleine groep. Je kan kiezen of je een eigen vraag op tafel legt of 
meedenkt met een andere ouder.  
Je kan inschrijven voor 1 of meerdere sessies. 
Data Caleidoscoop: voormiddagen telkens van 9u tot 11u30 
dinsdag 14 februari 2023  
donderdag 27 april 2023 
dinsdag 23 mei 2023 

‘Het is een sessie waar je niet alleen je persoonlijke batterijen kan opladen maar waar je bo-
vendien een heleboel nuttige info verzamelt om mee aan de slag te gaan.’ (Lies) 
‘Even op de zijlijn gaan staan en alles van op een afstand bekijken, geeft weer nieuwe inspi-
ratie om verdere stappen te zetten!’ (Marleen) 
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VOORLEZEN OP MAAT VAN JE KIND 

Is er iets gezelliger dan rustig in een hoekje met een boekje bezig zijn? Er gaat tijdens het lezen 

een nieuwe wereld voor je open. De schrijver neemt je mee op verre reizen, naar nieuwe werel-

den of je leert nieuwe dingen bij, een leuke recept of de geschiedenis van vb. de stoomtrein,… 

En, zien lezen doet lezen! Je kind wordt geprikkeld door je krant, je boek, je magazine of je 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? Want samen boekjes kijken is 

tegenwoordig een “pedagogische must”, bovenop de zovele andere zaken die we onze kinderen 

moeten meegeven in de opvoeding. In de realiteit is het vaak niet zo evident. Dan wordt voorle-

zen stressvol, je kind wil niet blijven zitten, speelt met je boekje i.p.v. te kijken of wil niet kijken 

en iets anders doen.  

 

We weten echter dat boekjes lezen invloed heeft op de emotionele ontwikkeling, de taalontwik-

keling, de fantasie, de luistervaardigheid en de concentratie. Lezen en voorlezen stimuleert het 

probleemoplossend denken en de geletterdheid van onze kinderen.  

Daarom gaan we in deze tekst op zoek naar handvaten om het voorlezen te integreren in het da-

gelijks omgaan met je kind, rekening houdend met de mogelijkheden van jullie kind en met jullie 

tijd.  
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Elk kindje heeft nu eenmaal zijn eigen interesses. Voor sommige kinderen is boekjes lezen een 

echte spelmoment, voor andere kindjes is het boekje nog een spelobject.  

Probeer als eerste stap eens na te gaan of je kindje al echt even kan kijken en luisteren of dat 

het misschien nog te vroeg is. Je kindje wil misschien nog vooral bezig zijn met het boekje zelf

(manipuleren). (spelobject versus spelmoment) 

We benaderen het voorlezen daarom op maat van je kindje. 
 

Voor veel kindjes is het boekje een spelobject. 

Probeer in dat geval te werken met dikke eventueel plastic boekjes, boekjes die knisperen of 

boekjes met voelelementen.  

Als je kindje dit nog niet leuk vindt, ga dan eerst werken met knuffels en voorwerpen en maak 

zelf een verhaaltje (vb. met de knuffelbeer). Dit kan je dan uitbreiden en daarbij eventueel ver-

wijzen naar een boekje om zo linken te leggen.  

 

VOELEN 

Afbeelding van 2081671 via Pixabay  

KIJKEN 

Als je kindje nog niet zo goed ziet, is het kiezen van juist materiaal om voor te lezen heel be-

langrijk. Maar samen zingen en gedichtjes opzeggen is zeker zo waardevol om samen te doen, 

tot jullie inzicht hebben in wat jullie kindje kan zien.  

Sommige kinderen hebben aanvankelijk visueel aantrekkelijke boekjes nodig. Start in dat ge-

val met zwart/wit boekjes, boekjes met fluorkleuren en glittermaterialen. 

Let er later op dat er niet teveel informatie op één blad staat en dat de tekeningen ook le-

vensecht zijn (vb. echte foto’s i.p.v. voorwerpen in gekke, onnatuurlijke  kleuren). 

Een foto aan de muur is soms een mooi startpunt om te vertellen. Maar ook foto’s op de 

smartphone zijn bruikbaar als ze groot genoeg zijn en één persoon of voorwerp per foto be-

vatten. 

https://pixabay.com/nl/users/2081671-2081671/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3045363
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3045363
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Bij het voorlezen aan slechtziende of blinde kinderen is het belangrijk om met de onderstaande 
voorleestips rekening te houden. (Visio.org) 
 
 
• Zorg voor een prettige plek om te zitten. Als een kind in een boek kan kijken, zorg dan voor 
goede, afgeschermde verlichting. Maar je kan er ook voor kiezen om bewust niet in een boek 
te kijken. 
 
• Zoek echte voorwerpen  die met het boek te maken hebben en gebruik ze samen met het 
boek om aan te voelen. Dat is vooral voor jonge kinderen belangrijk voor het begrijpen van de 
tekst én 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.  

HOREN 

Voor sommige kinderen is luisteren een grote opdracht. 

Je kan hier dan eerst al spelend op oefenen: samen zingen, samen gedichtjes met gebaren 

opzeggen, hem/haar attent maken op geluiden (vliegtuig, telefoon, deurbel, hond die blaft, 

auto die op de oprit rijdt, oma en opa die binnenkomen, …) enzovoort. 

Of je kan een zoekspelletje spelen: Zoek het geluid 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 hen attent op geluid en ondersteun dit met de prent die je benoemt, eventueel al in 

combinatie met gebaren zoals SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) of de geba-

rentaal.  De StorySign app kan daarin ondersteunen. 
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BEWEGEN 

Voor sommige kindjes is het te moeilijk om zelf een boekje te manipuleren. Je kan dan ook an-

der materiaal gebruiken om prenten te bekijken of om verhaaltjes te vertellen. 

• Pc, tablet of smartphone: Je kan zelf een ‘powerpoint’ met prenten maken. 

• Losse prenten op dik karton of zelfs houten schijfjes. 

• De losse prentjes van een memoryspel. 

• Maak  zelf een verhaaltje met poppetjes, knuffels, een serviesje, boerderijdieren enzo-

voort. 

• Boekjes met losse poppetjes. 

• Bij “kiekeboe” boekjes kan je het flapje soms beter vervangen door een stukje stof dat ge-

makkelijker te verplaatsen is. (tip van een moeder!) 

INTERESSE 

Probeer altijd boekjes aan te bieden die in de interessesfeer liggen van je kindje.  

Aanvankelijk zijn dit boekjes met dagelijkse activiteiten (verzorging, eten, naar bed, naar oma, 

…). Daarna breidt dit uit naar boekjes over specifieke onderwerpen (de boerderij, de trein,…) 

om uiteindelijk bij verhalende boeken uit te komen (vb. van Dikkie Dik naar echte spookjes).  

Uiteindelijk is het je kind dat bepaalt welk boekje leuk is. Jij leest ook niet alles wat je voorge-

schoteld wordt! 

Voorlezen moet  bij jonge kinderen vooral plezierig zijn, zodat ze ook op oudere leeftijd nog veel 

plezier zullen beleven aan een boek. 
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Vraag aan je thuisbegeleidster om samen te zoeken welke boekjes voor jullie kindje aangewezen 

zijn en welke manier van voorlezen (benoemen en aanwijzen, interactief voorlezen met materi-

aal of verhalend voorlezen) het meest zinvol is op dit moment. 

We maakten op de dienst een voorleeskoffer om samen te gaan zoeken naar goed voorleesma-

teriaal, aangepast aan jullie kindje. 

ONLINE VOORLEZEN 

Soms is het moeilijk om nog voor te lezen voor je kindje. Je bent zelf overvraagd, je hebt het 

gewoon even te druk of je voelt je niet lekker. Er bestaan allerlei online initiatieven om dan je 

kindje een verhaaltje te laten volgen via de tablet, computer of mobiele telefoon.  

Let wel, hoewel ook online voorgelezen worden zijn waarde heeft naar taalstimulatie, valt het 

stukje “gezellig samen lezen” hierbij weg. Ook het één-op-één contact en de interactie tussen 

ouder en kind is dan minder. 

Je kan wel ook gerust samen luisteren naar zo’n verhaaltje en dan gezellig dicht bij elkaar zitten 

onder een dekentje. Zo benadruk je toch ook het sociale aspect. 
 

Een schat aan voorleesverhaaltjes vind je op YouTube (www.youtube.com). Zoek maar eens op 

de woorden ‘boekstart’, ‘voorleesverhalen peuters’, ‘luisterverhalen’ of ‘verhaaltjes voor het 

slapen gaan’. Je krijgt dan een schat aan verhaaltjes, voorgelezen of in tekenfilmvorm.      

Daarnaast is er de website ‘Boox Alive’ (www.booxalive.nl) waar je kan kiezen uit verhaaltjes 

die dan met muziek en taal worden ondersteund. Ook op ‘Kindertube’ (www.kindertube.nl) 

vind je gekende verhaaltjes die met een filmpje worden ondersteund. 

Tot slot heeft ‘De Voorleeshoek’ (https://devoorleeshoek.nl/) wekelijks nieuwe voorleesver-
haaltjes (0-10j). 

TIP: Je kan ook altijd vragen aan oma’s en opa’s om een verhaaltje 

voor te lezen via Whatsappvideo, Skype of Facetime, zo creëer je even 

nabijheid tussen de grootouders en de kinderen waar dat misschien 

anders niet zo vlot gaat.  

http://www.youtube.com
https://booxalive.nl/
http://www.booxalive.nl
http://www.kindertube.nl
https://devoorleeshoek.nl/
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Naast online website, bestaan er ook tal van applicaties die kunnen helpen bij het voorlezen. 

Sommige apps zijn gratis maar vaak zijn ze  betalend en vullen ze een voorgelezen verhaaltje 

aan met spelletjes.  We sommen er enkele op maar als je naar de Appstore of Playstore gaat, 

vind je er nog veel meer. 

• Fundels: Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier (voor kin-

deren van 3-7j) (Android en IOS en op de PC) 

• Boekstart: Boekstart moedigt ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes en 

de bibliotheek te laten ontdekken. (IOS en Android) 

• De voorleeshoek: Dit is een digitaal hoekje op je tablet, telefoon of PC waar kinderen van 

0-10 jaar voorleesfilmpjes kunnen bekijken. (IOS of PC) 

• Thuis bij Muis: Dit is een interactieve voorleesapp gebaseerd op het gelijknamige prenten-

boek (vanaf 2j)(Android en IOS) 

• Borre Leesclub: Allerlei leeesmateriaal over  Borre en Kuba (vanaf 2j). Je kan lid worden en 

dan ontvang je boeken en een clubblad maar ze hebben ook een app om extra boeken te 

downloaden en in deze app zitten enkele ingesproken boeken. (Android en IOS) 

• De wereld van Nijntje: Er zijn verschillende apps van Nijntje te vinden in de Appstore en 

ook in de Playstore vind je nu ‘De wereld van Nijntje’. De apps hebben elk een verhaaltje 

in dichtvorm en spelletjes. (Android en IOS) 

• Piep de muis: Dit is een voorleesboekje om zelf te lezen maar je kan het ook zelf inspreken 

om vervolgens voor te laten lezen. (Of oma’s en opa’s kunnen het inlezen zodat je telkens 

een bekende hebt die het voorleest.) (IOS) 

APPS waar je voorgelezen verhaaltjes vindt: 

Bij het kiezen van deze verhaaltjes is opnieuw de interesse van je kindje belangrijk. Soms is sa-

men foto’s van dieren of foto’s van jullie zelf op de computer bekijken al voldoende. 

Maak bijvoorbeeld eens een slideshow van foto’s die je kindje kent: de hond of kat, oma’s en 

opa’s, jezelf en de andere huisgenoten maar ook de dagelijkse gebruiksvoorwerpen (vb. bedje, 

auto, tv, eetstoel, …) en laat deze slideshow afspelen. Je kindje kan dan zelf benoemen wat hij of 

zij ziet, ook als je zelf er even niet bij kan zijn.  

Zoals je ziet zijn er heel veel mogelijkheden. Belangrijk is te onthouden dat het kijken naar ver-

haaltjes online of via een app het echte voorlezen niet helemaal kan vervangen. Het sociale as-

pect, de nabijheid en de interactie met je kindje vallen een stukje weg en dit blijven toch ook be-

langrijke aspecten!  
 

Heel veel leesplezier!  
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BOEKBESPREKING 

Wij gaan eindelijk ook eens op berenjacht!  

Tijdens mijn jaren in de jeugdbeweging speelden we op regenachtige of inspiratieloze kampda-

gen “Wij gaan op Berenjacht”. 

We gingen dan door de lokalen, de weides , het bos  of de tenten op zoek naar de beer. Gega-

randeerd plezier, een beetje spanning en een grote knuffel en snoezelende ontlading op het ein-

de.  

Ons spel was gebaseerd op het gelijknamig boek. Tijd dus om ook voor jullie dit boek te bespre-

ken. Zeker omdat we het ook toegevoegd hebben aan de leeskoffer van de vroegbegeleiding. 
 

Het verhaal gaat over een vader en zijn 4 kinderen (al wordt er beweerd dat het ook wel eens de 

5 kinderen van Helen Oxenbury, de auteur, zouden kunnen zijn.) Met z’n vijven gaan ze op zoek 

naar de beer.  

Hiervoor moeten ze een nogal hobbelig en spannend parcours afleggen om uiteindelijk aan het 

hol van de beer te arriveren. De rest moet je natuurlijk zelf lezen. We doen niet aan spoilers. Zo-

als jullie zullen merken zit er een opbouw aan spanning doorheen het verhaal en waarna een 

mooie ontlading volgt.  

Het boek leent zich prima om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar maar de prenten kunnen 

(zonder echt het verhaal voor te lezen) ook al bij jongere kinderen bekeken worden. Het boekje 

is als kartonboekje verkrijgbaar zodat ook kleine vingers er al in kunnen bladeren en het boekje 

tegen een stootje kan.  

Doordat sommige stukjes van het verhaal steeds op dezelfde manier opgebouwd zijn en gebruik 

maken van op geluid lijkende woorden zijn kinderen snel geboeid door het verhaal. Ze kennen 

vaak ook na enkele voorleesbeurten de herhalingen al en kunnen dan mee vertellen.  
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De prenten zijn afwisselend zacht gekleurd of zwart-wit maar niet te druk en heel mooi van 

vormgeving en hoe spannender het verhaal wordt, hoe donkerder de kleuren worden. Dus niet 

alleen het verhaal wordt spannender maar ook de tekeningen.  

Als je het boekje gelezen hebt, kan je het ook naspelen. Gebruik je tuin, of je huis om het na te 

spelen: loop, speel, zing en knuffel er op los en laat de andere ouder, grootouder, grote zus of 

broer of gewoon een knuffelbeer, de beer spelen. Je kan er ook zelf een einde aan breien of 

het traject langer of korter maken. Fantaseer er maar op los, plezier gegarandeerd!  

 
Auteur: Helen Oxenbury en illustrator: Michael Rosen  
Verkrijgbaar als kartonboekje 
Uitgeverij: Gottmer 
3+ 
Het boek is ook verkrijgbaar met geluidsknoppen of als app in de 
appstore 
Zoek ook eens op You Tube naar filmpjes over dit boekje 
 
 
Ilse Eersels                                                   
Vroegbegeleiding 

SPEELHOEK 

Constructief spelen  

Inlegpuzzels, blokken om mee te bouwen, … zijn allemaal voorbeelden van constructief speel-

goed. Constructief spelen levert een enorme bijdrage aan de totale ontwikkeling van je kind. Ze 

leren door constructief spelen de wereld een beetje beter begrijpen.  Het doel van constructief 

spelen is dat je kind inzicht leert te krijgen in een plan. Wanneer je kind nog klein is, zal hij na-

tuurlijk geen plan kunnen lezen. Het kind leert wel waar hij moet op letten. Als ik twee blokjes 

scheef zet, valt mijn toren om. Je kan een puzzel maar op één manier leggen als ik de prent wil 

zien. Constructief spel stimuleert ook de fantasie van je kleuter.  

https://www.lees-wijzer.be/leeftijd/3plus/
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VAKANTIES EN KAMPEN 

Kampen en vakanties Liga Autisme Vlaanderen 

Het kamp– en vakantieaanbod van de Liga Autisme Vlaanderen is gelanceerd. Meer info is terug 

te vinden via  de website van de Liga: 

 

https://www.ligaautismevlaanderen.be/ 

Zorganta: vakanties voor personen met een licht tot matig mentale beperking 

Zorganta heeft een mooi reisaanbod uitgewerkt voor 2023. 

Je kan kiezen uit een leuk gevarieerd aanbod naargelang je mogelijkheden en interesses. 

* Geniet je van een rustige wandeling, de natuur of de Belgische kust, dan kies je best voor een 

vakantie in België of Nederland.  

* Ontdek je liever wat cultuur, doe je graag een boottocht of geniet je van pittoreske dorpjes, 

schrijf dan in voor een autocarvakantie in het buitenland. 

* Hou je van zon, zee, strand en wat actievere uitstappen, ga dan voor vliegtuigvakantie. 

Je kan een kijkje nemen op  www.zorganta.be en online inschrijven op één van hun vakanties.  

https://www.ligaautismevlaanderen.be/
http://www.zorganta.be
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WOW vakanties 

Niets leuker dan vakantie. Kijk jij er ook al naar uit? Van zondag tot vrijdag totaal ontspannen in 

een andere omgeving. Nieuwe plaatsen bezoeken. Andere mensen leren kennen. De zee zien, 

voelen, of ruiken. Je laten verwennen in een viersterrenhotel. Niet mogelijk, denk je? 

Met Rode Kruis-Vlaanderen kan het wel 

Op WOW vakantie gaan is: 

• een week zorgeloos genieten dankzij de goede zorgen (24u/24) van onze goed opgeleide 

vrijwilligers 

• 100% zeker zijn van een 100% toegankelijke vakantie 

• vrij kiezen aan welke uitstappen en activiteiten je meedoet 

• verblijven op een prachtig domein in de polders, in een luxe hotel met alles erop en eraan 

• een écht vakantie- en WOW gevoel hebben 

• een fantastische ervaring voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een fysieke en/of mentale 

beperking 

• leuk alleen, of samen met je partner, je verzorger, een vriend(in) of een familielid 

WOW kampen + 

Wat is er leuker dan op kamp gaan? Op WOW kamp+ gaan! Want dan doe je allemaal dingen 

die je anders niet doet. En dat is iets wat álle kinderen wel eens willen meemaken. Ook als ze 

een beperking hebben en uit een maatschappelijk kwetsbaar gezin komen, willen ze niets liever 

dan spelen, lekker eten en op avontuur gaan. Kortom, een week lang gewoon kind zijn.   

Dat kan met Rode Kruis-Vlaanderen 

Tijdens de paas- en de herfstvakantie 2023 organiseren we een WOW kamp+ voor kinderen van 

7 t.e.m. 14 jaar (geboren tussen 2009 en 2016) met een beperking uit een maatschappelijk 

kwetsbaar gezin. 

Per kamp kunnen er 20 kinderen mee. Ze worden verzorgd en begeleid door een groep enthousi-

aste vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen: verpleeg- en zorgkundigen, animatoren en handige 

harry's en henriëttes voor de logistieke hulp.  

Meer info kan je vinden op de website van het Rode Kruis: https://www.rodekruis.be 

https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/wow-vakanties/
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Aanbod Zomer 2023 online! 

Benieuwd naar de vakanties? Rep je naar de website: https://hannibalvakanties.be 

"Hannibal laat kinderen en jongeren, van 6 tot 30 jaar, met en zonder beperking, samen een 
heerlijke vakantie beleven" 

Ook in 2023 streven we deze missie na: 245 vakantiegangers kunnen op vakantie, dankzij de 

inzet van 230 vrijwilligers en de 6 vaste medewerkers. We staan voor kwaliteitsvolle vakanties 

met extra aandacht voor de ondersteuningsnoden van elke deelnemer. Daarnaast hechten 

we belang aan een degelijk vormingsaanbod voor vrijwilligers. We moedigen participatie aan 

bij iedere vrijwilliger om onze werking te versterken. 

 

Hannibal deelt zijn vakanties op volgens de ondersteuning die we kunnen bieden op verschil-

lende domeinen. We proberen op die manier beter tegemoet te komen aan de noden van el-

ke deelnemer en nog meer op maat te werken. 

 

Sinds 2016 is ons inschrijvingsbeleid ook aangepast. We werken niet meer op basis van snel-

heid van aanmelden, maar op basis van loting. Dit omdat iedereen een gelijke kans verdient 

om met Hannibal op vakantie te gaan! 

Lokadeez zorgt er voor dat kinderen en kinderen met een beperking de kans krijgen om nieuwe 

ervaringen op te doen, nieuwe dingen te ontdekken en te bewegen tijdens verschillende 

activiteiten. Genieten en plezier beleven staan centraal.  

  

 

https://hannibalvakanties.be/nieuws/hannibal-de-kijker-0
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MOVEZ-TASTIC ALKEN 

Sport- en speldagen voor kinderen van 2,5 tot en met 7 jaar. Ook kinderen met een ‘lichte’ be-
perking kunnen (geïntegreerd – op niveau) deelnemen. 

•Kerstvakantie (2,5 tot 8 jaar): 4-5 januari 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u30 – 16u30) 
– Prijs: 45 euro (of 25 euro per dag) 
•Paasvakantie (2,5 tot 8 jaar): 5-6-7 april 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u30 – 16u30) – 
Prijs: 70 euro (of 25 euro per dag) 
•Zomervakantie: 2,5 tem 6 jaar  of  7 tem 10 jaar 
 17 tot en met 21 juli 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u30 – 16u30) – Prijs: 110 euro                 
(of 25 euro per dag)      
 24 tot en met 28 juli 2022 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u30 – 16u30) – Prijs: 110 euro (of 
25 euro per dag) 
 
Locatie: Basisschool Sint-Joris, Schoolstraat 13, Alken 
 

BUITENGEWOON BEWEGEN 
Sport- en speldagen voor kinderen met een beperking (tot en met 13 jaar). 

•Kerstvakantie: 2-3 januari 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u30 – 16u30) – Prijs: 45 euro 
(of 25 euro per dag) 
•Paasvakantie: 3-4 april 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u30 – 16u30) – Prijs: 45 euro (of 
25 euro per dag) 
•Zomervakantie: 
 3 tot en met 7 juli 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u00 – 17u00) – prijs: 110 euro (of 25 
euro per dag) 
 10 tot en met 14 juli 2023 van 10u00 – 16u00 (opvang van 9u00 – 17u00) – prijs: 110 euro (of 
25 euro per dag) 

Locatie: Basisschool Sint-Joris, Schoolstraat 13, Alken 

 

Lokadeez wil alle kinderen stimuleren om op een speelse manier, in een ongedwongen sfeer, 

zoveel mogelijk te bewegen. We hechten belang aan het niveau van het kind en willen de kin-

deren op hun eigen tempo bewegingen, activiteiten en materialen laten ontdekken. We vinden 

het belangrijk om kinderen succeservaringen te laten opdoen en plezier te hebben in het bewe-

gen. 

 

Alle lessen en activiteiten worden begeleid door ervaren en geschoolde lesgevers. 
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Volg DAB vanaf nu op Facebook en Instagram! 

Vanaf nu vind je Dienst Ambulante Begeleiding ook terug op Facebook 

en Instagram! Via onze social media-kanalen houden we jullie op de 

hoogte van het laatste nieuws en delen we interessante tips en evene-

menten. 

Twee-wekelijks kan je een tip, nieuwsbericht of evenement verwachten. 

Facebook: @dienstambulantebegeleiding 

Instagram: @dienst.ambulante.begeleiding 

Facebook 
Instagram 

Heb je opmerkingen of tips voor onze nieuwsbrief? 

Laat het ons weten via onderstaande link of QR-

code. 

https://forms.office.com/e/AAdPknCMNP 

https://forms.office.com/e/AAdPknCMNP


 

  DAB Nieuwsbrief | 23 

ONTSPANNING - KLEURPLAAT 
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Dienst Ambulante Begeleiding 

Donkweg 49 

3520 Zonhoven 

011 55 99 60 

DAB@wegwijs.stijn.be 

www.dienstambulantebegeleiding.be 

Netwerk voor dienstverlening aan personen met een beperking 

Stijn VZW • Breugelweg 200, 3900 Pelt 

BE 0439 452 461 

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt 

www.stijn.be • info@stijn.be 


