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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 
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VOORWOORD 

 

Mijn dank je wel voor de samenwerking,  het vertrouwen in onze dienst 

aan de vooravond van mijn pensionering, de andere levensfase.  

1992 maakte ik de overstap van een voorziening voor personen met een 

handicap naar de thuisbegeleiding.  Via een interim functie mocht ik ken-

nismaken met het begeleidingswerk in gezinnen met jonge kinderen met 

een beperking.  

Mijn ervaring was dat de job veel uitdagingen bood. Een job met een grote diversiteit omwille 

van diverse beperkingen, zoveel andere gezinnen elk met hun eigenheid, zoveel thema’s en be-

zorgdheden waarmee ouders worden geconfronteerd.  

Als begeleidster zijn het telkens nieuwe uitdagingen om vanuit professioneel inleven samen op 

pad te gaan. En tevens blijf je bewust dat het grootste werk wordt geleverd door ouders, fami-

lieleden, brussen, partners en vooral  de persoon met de beperking.   

De dienst groeide van vroegbegeleiding naar jongeren en volwassenenwerking, waarbij de 

teamvorming gebaseerd is op de doelgroep specifieke kennis.  

Mijn taak verschoof stap voor stap van de begeleiding naar de coördinatie van de groeiende 

dienst.  

Ik laat nu veel fijne ervaringen en vooral fijne en professionele medewerkers achter, om in een 

nieuwe levensfase te stappen.  

Van harte een dank je wel omdat jouw bijdrage mij een goed gevoel geeft om de stap te zetten 

naar die andere levensfase.  

Elk einde is een nieuw begin. Dit is ook bij het afscheid van Diane het geval.  

Vanaf nu zullen jullie mijn naam tegenkomen in plaats van die van Diane.  

Een boeiende nieuwe uitdaging op mijn pad waar ik veel zin in heb.  

Ik kijk er alleszins naar uit om dit pad samen te bewandelen: met de me-

dewerkers maar zeker en vast ook met jullie, de cliënten, het hart van on-

ze organisatie. Het zal ongetwijfeld een boeiende reis zijn, met hier en 

daar wat obstakels maar zeker en vast ook met veel moois onderweg! 

Voor nu alvast veel leesplezier gewenst, 

Tot ziens, ergens onderweg! 

Veerle  
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UITNODIGING 

Beste cliënten, 

Beste mantelzorgers, 

Beste familie, 

 

Zoals eerder aangekondigd organiseren wij op zaterdag 14 mei 2022 tussen 14u00 en 17u00 ons 
Breincafé. 
 

Ook dit jaar zal het Breincafé een gezellige plek zijn voor iedereen die lotgenoten wil ontmoeten 
en/of informatie wil vinden over niet-aangeboren hersenletsel.  

We zijn blij jullie de mogelijkheid te bieden tot enkele bijzondere ontmoetingen met … 

… de auteur van het boek ‘Altijd Onderweg’ 

… de bezieler van de lotgenotengroep ‘Een beetje anders’ 

… een getuige over de impact van epilepsie op het dagelijks leven 

… de teken- en/of schilderkunst van enkele cliënten. 
 

Drankjes en zoetigheden zullen ook niet ontbreken en dit aan democratische prijzen. 
  

Wij nodigen jullie van harte uit in de gebouwen van onze dienst te Zonhoven (Donkweg 49). 
 

Om alles goed te organiseren, willen we vragen om jullie aanwezigheid te bevestigen voor  

vrijdag 6 mei en dit via je thuisbegeleidster of ons secretariaat: 

  011/55 99 60  

 dab@wegwijs.stijn.be   

 

Wij heten jullie alvast heel erg welkom ! 

 

Mieke, Anse, Karen, Heidi, Lien, Charlotte, Maude en Kathleen 
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VFG IS NU DITO! 

 

 

 

 

 

Dito is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun net-

werk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid. Dito ver-

rast je graag met een veelzijdig vrijetijdsaanbod en met innovatieve projecten zoals De Voor-

leesbende, Garsons Uniek, Filoe, Inktvis en Speak up!  

Neem gerust een kijkje op hun website voor meer info. 

OP ZOEK NAAR DE JUISTE ZORG? 

https://www.ditovzw.be/?utm_medium=mailing&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=300_dito
https://www.zorgwijs.be/index
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IkZoekZorg.be is een ontmoetingsplaats, een plaats waar mensen die op zoek zijn naar zorg en 

organisaties die zorg aanbieden mekaar kunnen vinden. 

 

Mensen met een beperking willen zelf keuzes kunnen maken. De Vlaamse overheid steunt dit 

door de budgetten meer en meer persoonsvolgend te maken. 

Daarom is er behoefte ontstaan aan een platform, aan een plaats waar mensen met een beper-

king de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, kunnen vinden en bekijken. 

 

Organisaties die zorg en ondersteuning aanbieden hebben anderzijds behoefte om hun aanbod 

kenbaar te maken. 

Onbekend is immers onbemind. 

 

IkZoekZorg.be is de noodzakelijke schakel om vraag en aanbod op vlak van ondersteuning aan 

personen met een handicap met mekaar te verbinden. 

 

IkZoekZorg.be is een initiatief van vzw Stijn. 

Vzw Stijn is zelf ook een aanbieder van zorg en ondersteuning, maar engageert zich om 

op IkZoekZorg.be het aanbod van andere zorgaanbieders op een volledig gelijkwaardige manier 

te behandelen als het eigen aanbod, omdat vzw Stijn ervan overtuigd is dat de persoon die zorg 

zoekt volledig vrij zijn eigen keuze moet kunnen maken. 

https://www.ikzoekzorg.be/
https://www.stijn.be/
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SOS POLSBANDJES 

SOS polsbandjes / wegloopbandjes 

Nu de winterperiode weer achter ons ligt en we weer meer op pad mogen gaan, herkennen we 

bij heel wat ouders de bezorgdheid om bij een uitstap hun (zorgen)kind uit het oog te verliezen. 

Als het nog een jong kind betreft of iemand met beperkte communicatiemogelijkheden, kan het 

dragen van een bandje met naam en telefoonnummer zeker te overwegen zijn. Op die manier 

kan een buitenstaander je snel verwittigen als je mekaar kwijt geraakt en jullie weer verenigen. 

We geven hier een voorbeeld van zo’n bandje maar er bestaan heel wat mogelijkheden.  Wil je 

hier wat meer over weten, dan verwijzen we jullie naar onze website waar je een overzicht kan 

terugvinden. Je vind dit terug onder:   

https://www.dienstambulantebegeleiding.be/nieuws 

https://www.dienstambulantebegeleiding.be/nieuws
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SAMEN OP PAD 
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Foto door ANTONI SHKRABA via Pexels  

Samen overkop: Beleving en verwerking       

wanneer er zorgen zijn in de ontwikkeling van je kind 

Overkop, (rond)tuimelen, een buiteling maken,... We kennen het allemaal, dat gevoel van over-

kop te gaan. Nieuwsgierig wandel je het pretpark binnen en je kiest er een leuke attractie uit. Vol 

spanning neem je plaats. Je hart gaat sneller slaan, je bloed begint te stromen. De attractie start 

en de kriebels gieren door je lijf. Je ervaart sensaties die je niet verwacht had. Emoties gaan alle 

kanten op.  Er gebeurt op zo’n moment zoveel in ons lichaam en in ons hoofd. Je krijgt het gevoel 

dat je hoofd ervan gaat tollen.  

Overkop gaan kan echter ook in het dagdagelijkse leven gebeuren. Want ook wanneer dingen an-

ders lopen dan verwacht of gehoopt kan je overkop gaan. Je maakt je zorgen over je kind of er 

werd misschien een diagnose bij hem of haar vastgesteld. Jouw wereld gaat OVERKOP en je 

hoofd gaat tollen…  

Dinsdag avond 25 Januari het moment waarop we de diagnose van Zayne 
te horen kregen. 

Een moment waarvan we al een jaar hoopten dat het zou gaan gebeuren. 

Je kijkt uit, of beter gezegd, je snakt naar duidelijkheid, antwoorden op je 
vele vragen, een schets van wat mogelijks komen gaat. 

En ergens hoop je het leven weer op te pakken zoals je het toen je zwanger 
was in gedachten had, dat je deze situatie achter je kan laten. Dit is na-
tuurlijk totaal niet reëel, maar ergens heb je toch die hoop. 

De hoop dat het gewoon een slechte droom was, je wakker schrikt en dat 
alles dan gewoon weer normaal is. Maar dan spreken ze de naam uit…. 

Lees het hele verhaal op: https://mamaplaats.nl/blog/kind/de-diagnose-
van-ons-zoontje  

https://www.pexels.com/nl-nl/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vrouw-meisje-zitten-spelen-6288105/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://mamaplaats.nl/blog/kind/de-diagnose-van-ons-zoontje
https://mamaplaats.nl/blog/kind/de-diagnose-van-ons-zoontje
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KERN 

 

In de eerste momenten nadat je de diagnose van je kind krijgt wordt je aangetast in je KERN en 
je voelt en beleeft van alles. KERN staat voor Kontrole, Eigenwaarde, Rechtvaardigheidsbesef en 
Nu.  

 

Als je wordt aangetast in je kern dan verkeer je in een soort crisissituatie. Denk bijvoorbeeld aan 
het moment waarop je de diagnose van je kind te horen krijgt of het moment waarop je jezelf 
grote zorgen maakt. Er komen veel vragen en gevoelens naar boven. Je hebt het gevoel dat je 
de controle, alle grip, een deel van je autonomie, verliest. Dit kan gevoelens van angst en onze-
kerheid meebrengen.  

 

Je gaat je eigenwaarde in vraag stellen. Wat doet het met je als je een kind krijgt met zorgen in 
de ontwikkeling?, Wat kon ik doen om dit te voorkomen?, Wat heb ik fout gedaan?,… Vaak ko-
men er schuldgevoelens naar boven.  

 

Je vraagt je af of dit wel rechtvaardig is. Waaraan heb ik dit verdiend? Wat heb ik fout gedaan? 
Dit is niet eerlijk. Gevoelens van boosheid nemen het voortouw.  

 

Het verwerkingsproces begint. Je gaat je afvragen hoe het nu verder moet. Hoe ziet de toe-
komst eruit?, Wat gebeurt er nu?... Je neemt afscheid van de toekomst die je had verwacht of 
had gehoopt te hebben.  

 

In de volksmond wordt er ook vaak over tijd gesproken. Want we weten toch allemaal dat tijd 
alle wonden heelt en rozen baart. Natuurlijk is het niet altijd zo vanzelfsprekend. We weten dat 
het verwerkingsproces van de diagnose van je kind tijd vraagt. Gevoelens van machteloosheid, 
verdriet, boosheid, enz. kunnen op elk moment en geheel onverwacht opduiken. Tijd heelt dan 
niet altijd alle wonden of baart niet altijd rozen. Misschien brengt tijd wel raad en leer je gaan-
deweg een manier vinden om met dit alles om te gaan. 

 

Bron: Haverkamp, A. (2010). Dolgelukkig zijn wij. Onwaarschijnlijk eerlijk. Een boek dat je treft 
als een mokerslag. Nieuwamsterdam. 

https://www.pexels.com/nl-nl/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vrouw-meisje-zitten-spelen-6288105/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Slingeren tussen verlies en herstel 

We omschreven datgene wat je meemaakt, na het opmerken van zorgen in de ontwikkeling van 
je kind of na het krijgen van een diagnose van je kind, hierboven als een verwerkingsproces. In 
zijn boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’ beschrijft Manu Keirse het proces echter als een rouw-
proces. Meer specifiek spreekt hij over chronische rouw omdat het gaat over verdriet om een 
verlies dat nooit eindigt. Het kind blijft leven en van ouders en de omgeving vraagt dit voortdu-
rende aanpassingen en verandering om te kunnen beantwoorden aan de specifieke zorgnoden. 
Het gaat over leven met levend verlies.  

 

Je ervaart intense golven van verdriet die blijven terugkomen, gevoelens van opstandigheid die 
niet zomaar verdwijnen en je komt niet tot aanvaarding van de beperking. Er zijn en blijven vaak 
veel vraagtekens en de toekomst is onzeker. Dit is allemaal heel normaal. 

 

Bron: Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet (Zevende druk). Lannoo. 
 
In de theorie rond verwerking, rouw en verlieservaringen spreekt men over een duaal procesmo-

del. Denk terug aan de achtbaan. Deze keer zoeft het karretje in een slingerbeweging van links 

naar rechts. En af en toe ga je eens overkop. 
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Zoals je op de afbeelding kan zien zoeft het karretje tussen de verliesoriëntatie en de herstelori-
ëntatie. Het verlies en de zorgen in de ontwikkeling van je kind/ de diagnose vragen aandacht 
maar aan de andere kant is er het eigen leven dat verder gaat en de aanpassingen die nodig zijn 
om verder te kunnen. Net zoals het karretje zoeft tussen de beide kanten zien we ook ouders, 
brussen en grootouders slingeren tussen verlies en herstel. Wat nu net de invulling is aan beide 
kanten verschilt van persoon tot persoon. Zo zal de ene bijvoorbeeld verlies/verdriet vermijden 
en afleiding zoeken in het werk terwijl de ander zich helemaal zal focussen op al de administratie 
die er dient te gebeuren na de diagnose,...  

 

De slingerbeweging is in het begin vaak erg groot en uitgerokken. Het heen en weer slingeren 
tussen de beide kanten kan dan ook erg snel gaan. Geleidelijk aan zal de slingerbeweging gemini-
maliseerd worden. Er kan op deze manier een meer comfortabel ritme ontstaan tussen verlies 
en herstel.  

 

Weet ook dat we heftige emoties vaak in kleinere stukjes toelaten zodat ze behapbaar blijven 
voor ons. Dit is een gezonde strategie die we vaak automatisch toepassen. Dit ook omdat we we-
ten dat verwerking en beleving uitputtend kunnen zijn. Afleiding, vrije tijd en zelfzorg zijn dus 
welkom en kunnen ondersteuning bieden om het vol te houden, veerkrachtig te zijn en te blijven 
en niet over kop te blijven gaan. 

 

https://www.dehoogstraat.nl/wp-content/uploads/2019/11/Werkvormenboek-Slingeren-
tussen-Verlies-en-Herstel-publicatieversie.pdf 

 

Leestips  

Jullie staan er niet alleen voor. Er zijn vele gezinnen die een gelijkaardig verhaal meemaken. We 
delen dan ook graag enkele leestips waarin ouders over hun eigen verwerkingsproces schrijven.   

Blog: Profiel van aoneofakindstory | Mamaplaats 

Boek: Dolgelukkig zijn wij. Onwaarschijnlijk eerlijk. Een boek dat je treft als een mokerslag. - 
Annemarie Haverkamp  

 

https://www.dehoogstraat.nl/wp-content/uploads/2019/11/Werkvormenboek-Slingeren-tussen-Verlies-en-Herstel-publicatieversie.pdf
https://www.dehoogstraat.nl/wp-content/uploads/2019/11/Werkvormenboek-Slingeren-tussen-Verlies-en-Herstel-publicatieversie.pdf
https://mamaplaats.nl/profiel/aoneofakindstory/261673
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EXTREMA SPECIAL IS TERUG 

Donderdag 2 juni 2022 is er opnieuw Extrema Special: een festivaldag voor mensen met een 
beperking en hun begeleiders. De dag begint om 16u stipt en gaat door tot 20u ‘s avonds. 
 
De dag zal volledig in het teken staan van muziek, randanimatie en veel plezier voor alle gas-
ten. Het programma blijft een verrassing, maar ze beloven alvast enkele artiesten met interna-
tionale allure. 
 
De festivaldag is opnieuw volledig kosteloos. Wél hanteren ze een Pay As You Wish-formule 
waarbij gasten zelf een donatie kunnen doen. Deze opbrengsten worden gebruikt voor o.a. op-
timalisaties aan de faciliteiten op toekomstige edities en extra animatie voor deze dag. 
 
Zowel groepen, gezinnen (max. 2 begeleiders) als organisaties kunnen zich inschrijven voor Ex-
trema Special 2022. Men kan simpelweg een aantal tickets ingeven. Let op: geef het precieze 
aantal in waarmee je naar Extrema Special komt. Tickets moeten niet geprint worden. 

Inschrijven kan via de website: https://extrema.be/special of via deze link: 

 

Extrema Special 2022 • Extrema  

BUITENBEENPOP 

Bij deze nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de 23ste editie van Buitenbeenpop op   
vrijdag 26 augustus 2022. 

Ook dit jaar serveren ze jullie een prachtige line-up van Vlaamse vedetten! 

Net zoals in 2019 worden alle artiesten begeleid door de XL-band onder leiding van Jan     

Cleymans. De presentator van dienst is: Jelle Cleymans. 

Dit alles kunnen jullie meemaken aan een democratische prijs van € 15,00.  

Verder is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een festivalmaaltijd (frietjes met 2 frika-

dellen) en dit voor € 6,00. 

Inschrijven en meer informatie via de website www.buitenbeenpop.be.  

In Leopoldsburg zijn er ook 3 verkooppunten, nl. in het Gemeentehuis, het Cultureel Centrum 

en de Toeristische Dienst.  

WAAR NAARTOE? 

https://extrema.be/special/?mc_cid=4d66a6f8a0&mc_eid=f2ce6a675a
http://www.buitenbeenpop.be
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DISABILITY FILMFESTIVAL / GARSONS UNIEK 

Van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei gaat het DisABILITY filmfestival door in Leuven. Elke 
avond kan je genieten van een film, lezing of workshop. 

Het filmfestival is al aan haar 12de editie toe. Deze keer is de rode draad doorheen de week 
‘grenzeloos anders’. Is iemand anders door zijn stijl, muziek of taal? Of door een lichamelijke of 
zintuiglijke beperking? Op het festival ga je samen op zoek naar antwoorden. 

Dit jaar zal je ook kunnen napraten in een speciaal filmcafé. Daar verzorgen de Garsons Uniek 
van Dito de bediening. Zo kan je ook na de film de discussie verder zetten. De Garsons Uniek, 
die de films zelf ook kunnen zien, nemen de bediening op zich én staan klaar voor een 
praatje. Ga in gesprek en ontdek elkaars leefwereld! 

De Garsons Uniek zijn elke avond van de week aanwezig van 18.30 uur tot 22.30 uur. 

DisABILITY filmfestival wil zo weinig mogelijk drempels voor bezoekers hebben. Het festival is 
dan ook volledig gratis. Wel moet je reserveren. 

Vrijwilligers zorgen voor begeleiding van en naar het station, indien nodig. Er zijn ook tolken 
Vlaamse Gebarentaal aanwezig voor alle introducties en lezingen. Voor mensen me een visuele 
beperking wordt er elk jaar een film met audiodescriptie voorzien. Dat jaar is dat ‘Dark Rider’. 

Dit filmfestival gaat door in Leuven Public     
Library (Bibliotheek Tweebronnen)                
Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven 

Ben je er graag bij? Zorg dan dat je zeker op 
tijd tickets reserveert. Tickets zijn beschikbaar 
op www.disabilityfilmfestival.be 

http://www.disabilityfilmfestival.be
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TOEGANKELIJKE KUST 

Elke man, vrouw, of kind met om het even welke beperking heeft af en toe nood aan een andere 
omgeving. De Kust is hiervoor een ideale uitstapbestemming voor een dagje of een verblijf. 

Alle informatie en een overzicht over de toegankelijkheid in alle kustgemeenten vind je in de 
brochure https://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/Wat-te-doen/vlaamse-kust/. 
 

De toegankelijkheidsinformatie over de gebouwen en locaties die je op deze pagina vindt, is ook 
beschikbaar in de https://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/start. 
 

De gebouwen, locaties en routes worden gescreend door Inter, het Vlaams expertisecentrum 

toegankelijkheid en Universal Design. https://www.inter.vlaanderen/ 
 

Meer info:  https://www.dekust.be/nl/inspiratie/toegankelijke-kust 

Blankenbergs strand verkennen met strandrolstoelen 

Met de zon aan de hemel en de heerlijke lentetemperaturen piept een heerlijk strandbezoek 
aan de horizon. Voor wie niet zo mobiel is, is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Daarom ge-
ven we graag mee dat verschillende kuststeden strandrolstoelen aanbieden, waaronder Blan-
kenberge. Op de Facebookpagina van 4 Example vzw vind je alle info over welke rolstoelen 
beschikbaar zijn en hoe je ze kan reserveren.  

FIETSEN 

De periode om wat meer buiten te vertoeven is aangebroken. Wist je dat je op de site van G-
sport Vlaanderen (https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-mee) verschillende uitleendien-
sten voor aangepaste fietsen per provincie vindt? Ook voor fietsparadijs Limburg vind je enke-
le adressen. 

Op de website van het fietsadviescentrum in het UZ Leuven, Campus Pellenber kan je terecht 
om te kijken welke fiets het best bij je past:  https://www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum-
pellenberg/fietsadviescentrum 

https://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/Wat-te-doen/vlaamse-kust/
https://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/start
https://www.inter.vlaanderen/
https://www.dekust.be/nl/inspiratie/toegankelijke-kust
https://zoomvzw.us16.list-manage.com/track/click?u=09836ac95fdd0b237d1935a56&id=397387b0e6&e=ac568a44d7
https://www.gsportvlaanderen.be/fiets-mee
https://www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum-pellenberg/fietsadviescentrum
https://www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum-pellenberg/fietsadviescentrum


 

18 | DAB Nieuwsbrief   

ZIMASS 

ZIMASS is de afkorting van: Zorgen voor Iemand Met ASS. 

Het is een vereniging die zich richt op ouders en begeleiders die zorgen voor kinderen/jongeren 
met ASS. 
 

Ze willen iets betekenen voor de mensen die op hun beurt enorm veel betekenen voor de kin-
deren/jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).  

Hun doelstelling is om een platform te bieden war mensen kunnen samenkomen om met elkaar  
te praten. Om de goede, positieve ervaringen met elkaar te delen maar ook om de moeilijkhe-
den niet uit de weg te gaan en bespreekbaar te maken. 

Want iedereen ervaart moeilijkheden en maakt complexe dingen mee.  

Het is door erover te praten, door te lachen, door te huilen,… dat we de volgende dagen weer 
energie vinden om het opvoedingsproces verder te zetten. 

 

Meer info: 

 

www.zimass.be 

info@zimass.be 

Www.facebook.com/groups/zimass/ 

 

 
Op 6 mei is er een eerste      
kennismakingsactiviteit in 

Campus O3                                
(Bijlkestraat 18, 3600 Genk). 

http://www.zimass.be
mailto:info@zimass.be
http://Www.facebook.com/groups/zimass/
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ONTSPANNING 
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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 


