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Presenteert:

Beste lezer,
Met veel trots stel ik je de allereerste nieuwsbrief van vzw Victor voor!
Met onze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van wat we binnen vzw
Victor doen. Je zal er volgende rubrieken regelmatig zien terugkomen:
• nieuws van onze administratie
• nieuws van onze contactpersoon zorgregie
• brussenwerking
• bezoekouderwerking
• sponsoring
• links en weetjes
• toekomstige activiteiten
Daarnaast kunnen nog rubrieken toegevoegd worden.
Ik wil je ook uitnodigen om ons te zoeken op facebook.
Wat kan je doen op onze facebookpagina?
• Lezen waar we mee bezig zijn.
• Onze foto’s bekijken.
Wat kan je niet doen op onze facebookpagina?
• Aanmelden voor thuisbegeleiding: dit kan wel op onze site www.vzwvictor.be of
telefonisch op donderdagvoormiddag op 051 25 25 28.
• Vragen stellen aan een thuisbegeleider: gezien onze lange wachtlijst kunnen we
hiervoor geen ruimte vrijmaken.
Veel leesplezier!
Stien Peeters,
Directeur
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Nieuws van onze administratie
Hoe aanmelden?

Wij voorzien 1 contactpunt voor een aanmelding:
• Telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• Elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be
Het initiatief komt hier bij de zorgvrager zelf te liggen. D.w.z. dat de zorgvrager zelf (of
zijn/haar ouders) contact met ons opneemt om aan te melden.
Indien een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk haalbaar is,
gelieve ons dit te melden. Op die manier kunnen wij ook een oplossing voorzien.

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?
• Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be
• Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be

Advies en Consult
Om tegemoet te komen aan de lange wachttijden, zijn we voortdurend op zoek naar
nieuwe initiatieven binnen onze eigen werking.
Eén hiervan startte in september 2012 als proefproject: onze module Advies en
Consult, binnen de kinderwerking (kinderen t.e.m. 12 jaar).

Wat?

• Kortdurende begeleiding.
• 12 sessies binnen een maximale duur van 1 jaar.
• Op de dienst in Roeselare.
• Op een vaste dag in de week.
• Snelle start van begeleiding.
Als je aan deze module deelneemt, verlies je wel je plaats op onze wachtlijst; daar
tegenover staat dat je sneller aan bod kan komen.
Gezinnen die recentelijk aangemeld werden, kregen hierover informatie tijdens het
kennismakingsgesprek. Mensen die reeds langer op onze lijst staan, krijgen hier nu
pas voor het eerst over te horen.
Indien je interesse zou hebben, kan je contact opnemen met Hans Poelvoorde
(hans@vzwvictor.be ). Hij zal met plezier wat meer informatie geven over dit
werkingsaspect en bekijken of uw vragen hierbinnen aan bod kunnen komen.
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Bezoekouderwerking
Een korte voorstelling.

De bezoekouderwerking is het vrijwilligersluik van vzw Victor. Een bezoekouder is
een ouder die reeds thuisbegeleiding kreeg en een luisterend oor wil bieden aan
andere ouders die er behoefte aan hebben. Als ervaringsdeskundige kan de
bezoekouder een aanvulling zijn op de thuisbegeleiding.
Momenteel zijn er acht actieve bezoekouders in West-Vlaanderen. Dat deze
bezoekouders een meerwaarde kunnen bieden, blijkt uit volgende positieve
commentaren:
“wij voelden allebei (h)erkenning, dat stelt gerust”
“ik ben vooral blij dat ik eens niet het gevoel kreeg
alleen te staan met de problemen van mijn zoon”
“we hebben ervaringen uitgewisseld en ik heb veel bijgeleerd”
“eindelijk iemand die mij begrijpt”
“we hadden nog uren kunnen verder babbelen”

Individueel.

• Ben je aangemeld voor thuisbegeleiding dan kan je een gesprek met een
bezoekouder aanvragen via onderstaande gegevens.
• Krijg je reeds thuisbegeleiding, dan kan je via je thuisbegeleid(st)er een gesprek
aanvragen.

Meestal gaat het om een éénmalig gesprek bij je thuis. Indien gewenst kan nog een
tweede bezoek aangevraagd worden.

Infoavonden.

Naast de individuele bezoeken is er ook mogelijkheid tot het bijwonen van
infoavonden.
• 2 maal per jaar op de dienst, één avond in het voorjaar en één in het najaar.
• In kleine groepjes, begeleid door een bezoekouder.
• Er wordt gepraat over een bepaald thema. Zo kwamen de thema’s ‘brussen’, ‘vrije
tijd’ en ‘hoe omgaan met de diagnose autisme’ reeds aan bod.
• Enkel voor mensen op de wachtlijst.
De datum voor dit najaar is nog niet gekend. Er volgt een uitnodiging via mail
waarna ingeschreven kan worden. De datum zal ook vermeld worden op onze
facebookpagina en onze website.
De bezoekouderwerking is gratis.
Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via
bezoekouderwerking.vzwvictor@gmail.com of 0479 02 59 39.
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Nieuws van onze contactpersoon zorgregie
Zie je het bos nog door de bomen?

Het zal je allicht niet ontgaan zijn: de sector maakt momenteel heel wat veranderingen
door. Dit proces zal ook de komende jaren, met het Perspectiefplan 2020 (minister
Vandeurzen) als richtlijn, nog aanhouden. Het is niet zo evident om het overzicht te
bewaren bij al deze wijzigingen.

Wij kunnen jouw contactpersoon zijn…
De contactpersoon heeft volgende taken:

• eerste aanspreekpunt gedurende de wachttijd
• registratie + bemiddeling CRZ en cliëntenregistratie
• opvolging open plaatsen partnerorganisaties
• up to date houden van zorgvragen
• indien noodzakelijk
o aanvraag noodsituatie
o aanvraag prioritair te bemiddelen dossier
o aanvraag convenant
• afsluiten zorgvraag wanneer er een gepaste oplossing werd gevonden.
Is dit Chinees voor jou? Geen probleem! Het Vlaams Gebruikersplatform voor
Personen met een Handicap zet alles voor jou op een rijtje in het “VGPH
Woordenboek in zakformaat” (http://www.vgph.be/node/67).
Bij vragen omtrent de wachtlijst of acute problemen, neem gerust contact op.
Lien Devriese
lien@vzwvictor.be
0491 56 90 72
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Brussenwerking
Wie? … Wat? … BRUS?...

Brussen zijn de BRoers en de zUSsen van een kind met een beperking. Binnen onze
dienst zijn dit dus de broers en zussen van kinderen met autisme. Ook hen willen we
binnen onze werking niet uit het oog verliezen!

Rubriek brussenwerking?

In deze rubriek zal al het nieuws komen over onze brussenwerking. Jullie zullen het
nieuws kunnen lezen over komende en voorbije activiteiten, extra’s …

Aanbod brussenwerking vzw Victor.

In deze eerste nieuwsbrief maken we nog even tijd voor een uitleg van ons aanbod.
Onze brussenwerking bestaat uit twee luiken, nl. de brussenactiviteiten en de
brussencursus:

De brussenactiviteiten:

• Vanaf het derde leerjaar tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs.
• Een zevental keer per jaar op zaterdagnamiddag.
• Een leuke activiteit (o.a. een quiz, een buitenspel, een zoektocht, koken, knutselen,
zwemmen…).
• Voor brussen uit gezinnen die op de wachtlijst staan, die thuisbegeleiding krijgen of
bij wie de thuisbegeleiding is afgerond.

Hierin kunnen brussen in een speels kader ongedwongen kind zijn tussen andere
kinderen die een broer of zus met autisme hebben.

De brussencursus:

• Vanaf het vijfde leerjaar tot en met het eerste jaar secundair onderwijs.
• Een zevental sessies op woensdagnamiddag.
• Deze cursus is enkel toegankelijk voor brussen uit gezinnen waarvan de
thuisbegeleiding lopende is.

In deze “cursus” wordt in een ontspannen en speelse sfeer uitgelegd wat autisme is,
wordt deze kennis specifiek toegepast op de eigen broer of zus en kunnen brussen
onder elkaar ervaringen uitwisselen.

Nog vragen?

brussenwerking.vzwvictor@gmail.com
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Sponsoring
Benefiet.

Voor de derde keer sinds onze oprichting in 2008, organiseren we een benefiet.
In 2010 hadden we de film “Mary & Max”.
In 2011 hadden we de film “The Black Balloon”.
In 2013 organiseren we een groot evenement, ter ere van 5 jaar vzw Victor.
• Wat?
Toneelstuk FREDERIK (www.despelerij.be/FREDERIK.html) + receptie
• Waar? De Leest, Izegem
• Wanneer? Woensdag 20/2/2013
Wist je dat het toneelstuk over autisme gaat?
Wist je dat onze peter, Mathias Sercu, hierin een hoofdrol vertolkt?
Momenteel zijn we op zoek naar sponsors.
Ken jij iemand die ons wil steunen, ofwel financieel, ofwel in natura? Laat hem of
haar snel contact opnemen met de dienst, op info@vzwvictor.be!

Postkaartjes.

Er zijn ook steeds leuke postkaartjes te koop. Deze werden door kinderen, jongeren
en volwassenen die door ons begeleid worden, opgefleurd.
Er zijn 8 verschillende kaartjes, te koop in pakketjes van 4 of 8 kaartjes.
Een pakket van 4 kaartjes kost € 6, een pakket van 8 kaartjes kost € 10.
Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met onze dienst op info@vzwvictor.be of
neem contact op met je thuisbegeleider.

Giften.

Je ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40 per jaar.
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Links en weetjes
In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
In deze eerste nieuwsbrief is het thema vzw Victor zelf.

De favorieten van vzw Victor:

• Onze eigen website: www.vzwvictor.be met informatie over de dienst. Je vindt er
ook het digitale aanmeldingsformulier.
• De websites van de andere thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme
in Vlaanderen.
o Oost-Vlaanderen: www.tanderuis.be
o Antwerpen en Vlaams Brabant: www.hetraster.be
o Limburg: www.LSAutisme.be
En onze gemeenschappelijke website: www.vlaamseconferentieautisme.be
• De facebookpagina van vzw Victor: http://nl-nl.facebook.com/victor.vzw

Wist je dat…

• … vzw Victor bezig is aan z’n vijfde werkjaar als autonome vzw?
• … voor 2008 Tanderuis ook in West-Vlaanderen thuisbegeleiding deed?
• … de oudervereniging VVA (Vlaamse Vereniging Autisme) de allereerste
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme was in 1982?
• … er momenteel 26 mensen werken bij vzw Victor, waaronder 5 mannen?
• … wij in 2011 maar liefst 5.479 begeleidingssessies hebben gepresteerd?
• … wij in 2011 bijna 400 gezinnen in begeleiding hadden?
• … er op 31/12/2011 meer dan 550 gezinnen wachtten op thuisbegeleiding van
vzw Victor?
• … wij iedere thuisbegeleiding evalueren d.m.v. een tevredenheidsbevraging die
tweejaarlijks wordt verwerkt?
• … je bij je bezoek aan onze dienst zeker je parkeerschijf niet mag vergeten?
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Toekomstige activiteiten
Kalender najaar 2012 – begin 2013

• September 2012 - maart 2013: groepsbegeleiding lagere schoolleeftijd en normale
begaafdheid
o Inschrijving gesloten.
• Oktober 2012 – november 2012: brussencursus
o Inschrijving gesloten.
• Oktober 2012 – februari 2013: groepsbegeleiding adolescenten
o Inschrijving gesloten.
• 27 oktober 2012: brussenactiviteit
o U kan zich hiervoor inschrijven via brussenwerking.vzwvictor@gmail.com.
• 1 december 2012: brussenactiviteit
o U kan zich hiervoor inschrijven via brussenwerking.vzwvictor@gmail.com.
• 20 februari 2013: benefiet Victor
o Verdere informatie betreffende het verkrijgen van tickets volgt.
• 24 april 2013: infoavond KVG door vzw Victor: autisme en soepel denken
o Inschrijven kan via KVG www.kvg.be.
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Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds

Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar

Erkenning

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap

Vzw Victor

Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.
De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.
Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

