
BBeste lezer,

Hier is hij dan: de 3de Victor Sprokkels!

We verspreiden deze Victor Sprokkels vanaf 2 april – niet toevallig gekozen –
want 2 april werd door de Verenigde Naties in 2007 uitgeroepen tot Autism
Awareness Day, een themadag waarbij autismebewustwording centraal staat.
Vzw Victor neemt hier graag aan deel: te veel mensen weten nog niet of
onvoldoende wat autisme is, hoe veelzijdig de stoornis is en vooral: te weinig
mensen weten dat autisme ook prachtige verhalen kent.
De facebookvrienden van vzw Victor kunnen regelmatig succesverhalen van
personen met autisme lezen: een jongeman die een boek schreef over zijn
autisme, een moeder die een filmpje postte van haar zoontje dat tegen de
verwachtingen in toch kan lezen, een jongere met autisme die zijn werken
tentoon stelt …
Het aprilnummer van Victor Sprokkels staat volledig in het teken van
autisme in de media en autisme als cultuur.

In dit nummer vind je (onder andere):
• tekeningen en teksten van personen met autisme die thuisbegeleiding

krijgen
• een rubriek “links en weetjes” met als thema autisme in de muziek, film

en toneel
• de kalender met onze activiteiten

Lees zeker ook de oproep van de Vrienden van Victor!

Onze thuisbegeleiders horen zeer regelmatig mooie verhalen, verhalen van
sterke gezinnen. Wij zijn vereerd dat we hiervan getuige mogen zijn.

Veel leesplezier!

Stien Peeters,
Directeur vzw Victor

Sprokkels
Victor

Presenteert:

April 2013
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Hint: klik op de titels om direct naar de juiste pagina te springen.
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Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw
Victor. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op
051 25 25 28. Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan
contact met je op als je je gegevens achter laat.

Hoe aanmelden?

Wij voorzien één 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 ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of
zijn/haar ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk 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

Nieuws van onze administratie

April 2013

http://www.vzwvictor.be
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Autisme volgens de experts, onze kinderen/jongeren zelf!

Gemis

Ik ruik dan toch wel normaal

Horen en zien zijn werkwoorden zo banaal

Toch verschil ik ergens van hen

Iets moeten doen waardoor ik er aan wen

Een brievenbus heb ik ook, maar niet zoals alleman

De mijne is kleiner, waardoor ik minder opvang

Wel komen er evenveel prikkels binnen

Meer prikkels in een kleinere opening dus

Oh zo moeilijk om het te ordenen is dit, wat een kanjer van een klus

Die op zijn beurt dan weer zorgt voor een oorverdovend lawaai

Niet meer durven komen aan de kaai

Mensen weg weg

Alleen zijn bij een heg

Chaos, oh zo druk, help help

Wat binnenkomt in mijn oor, komt er langs het ander direct weer uit

En het gefluister achteraan in de klas, hoor ik ontzettend luid

Wat ik zie, is niet het geheel

Het zijn geen verscheidene ingrediënten, alleen maar gehakt in meel

Een detail koppel ik tot één geheel

Maak ik er dan een woord van,

Dan zie ik toch al veel

Pas dan zie ik de volledige koffiekan

Eerst zoek ik er wel nog de betekenis van, van het woord

Daarna krijg ik pas een akkoord

Moord, een deel van de informatie, dat mis ik!!!

2009, Dries Gilliaert (18 jaar)

Op de volgende pagina’s vind je creaties van verschillende personen
met autisme die bij ons in begeleiding zijn of waren.
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Realiteit

Door de duisternis omringd

Een spot op mij gericht

Ik sta hier heel alleen

Badend in het licht

Badend in het zweet

Niet wetend wat te doen

Angstig kijk ik rond

Ik schuifwat met mijn schoen

Ik hefmijn ogen op

En zing de eerste noot

De rest dat gaat vanzelf

Het applaus gigantisch groot

Starend in de duisternis

Buig ik gracieus

Ooit zing ik in een stadion

Denk ik ambitieus

Ik sla mijn ogen neer

En land terug op aard

Het zullen dromen blijven

Dat heb ik al aanvaard

2013, Carakas

Meer gedichten van Carakas zijn te vinden op zijn website, http://carakas.be/gedichten

http://carakas.be/gedichten
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Zelfbeeld

Hier staat een meisje van veertien

Best aardig om te zien

Slank en met blond haar

Dat wil ik houden zo jaar na jaar.

HAHAHA dat was maar een grap

ik vind mijzelfhelemaal niet zo knap

Ik hou van Kuna en pluimpjes slaan

En natuurlijk ook van naar de chiro gaan

Op kamp beleefik toffe dagen

Dan moet je niet naar een lach vragen

Ja, tussen mijn vriendinnen voel ik me reuze goed

Maar ik heb ook dagen van minder goed

Dan zie ik alles meer in het zwart

Maar ja ook dat is Marthe

De onzekerheid kruipt dan in mijn kop

Gelukkig helpen familie en vrienden me er weer bovenop.

Op school is't leuk en doe ik het goed

Ook van buiten leren kan ik zeer goed

Maar ik wil alles zo perfect en stipt

En soms lukt dat maar nipt.

Ik hou niet zo van geschreeuw en gegil

Maar ben eerder liefen stil

Ik help ook graad ge anderen

En hoop dat dit niet zal veranderen.

Marthe

Autisme

Anders maar ik blijfnormaal

Uiterlijk is geen verschil

Tegen niet veel kabaal

Ik ben iemand die niet rap gil

Sociaal is mijn slechtste vak

Maar ik blijfMarthe

Eigenlijk is dat nu zo apart?

Marthe
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Boekbespreking

Dit is wat Rani, een meisje met autisme van 16 jaar, schreef over het boek ‘Het

wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht’ van Mark Haddon. Het is een
uittreksel uit haar boekbespreking voor het vak Nederlands op school, waar ze
schitterende punten voor kreeg.

Rani koos hierbij ook twee passende gedichten (beiden: auteurs onbekend).

Leven is soms net wiskunde:

Grafische lijnen

Omhoog en omlaag

Zoveel gevoelens

Alleen al vandaag

Plussen en minnen

Bruin ofgeel

Niks aan te doen;

Emoties zoveel

Op de vraag waarom Rani deze gedichten typerend vond, schreef ze het volgende:
“Omdat Christopher ook heel wiskundig is. Hij heeft een zodanige afkeer van geel en
bruin dat hij zelfs voedsel in die kleuren niet wil eten, kleren in die kleuren niet wil
dragen, …
Zijn emoties zijn heel sterk en dat wordt ook beschreven in het gedicht. In het andere
gedicht wordt ook beschreven dat hij heel eerlijk is en dat hij een diep ruimtelijk
inzicht heeft. Het wordt ook beschreven dat het moeilijk leven is met autisme, maar
uiteindelijk leert hij er mee omgaan.”

"Ik vond het interessant, omdat er heel goed beschreven staat hoe

Christopher zich in sommige situaties voelt. Het was ook in een heel

duidelijke taal geschreven. Soms was het een klein beetje langdradig,

bv, toen hij vertelde over wat hij van de sterren wist ofwat er in zijn

favoriete detectiveverhalen stond. Ik denk dat je na het lezen van dit

boek een beter beeld krijgt van autisme. Het toont dat autisme heel

verschillend kan zijn zowel in intelligentie, emoties, gedrag, … want

moest je nog een ander verhaal over autisme lezen, zou dat weer

totaal verschillend zijn.”

Anders dan andere, maar niet slechter

Uitermate detail gericht

Terecht een eerlijke vechter

Iemand met een knap ruimtelijk inzicht

Soms onzichtbaar, vaak zo veel echter

Moeilijk, zwaar en soms een plicht

Even ruimte, structuur, rust, vriendschap is oprechter

Autisme

Anders maar ik blijfnormaal

Uiterlijk is geen verschil

Tegen niet veel kabaal

Ik ben iemand die niet rap gil

Sociaal is mijn slechtste vak

Maar ik blijfMarthe

Eigenlijk is dat nu zo apart?

Marthe



April 2013

uit: tentoonstelling van Emile Degryse

meer info kan u vinden op www.kermisstraat60.be

Jovi (17 jaar)

Jovi (17 jaar)

"De Furies"

Tekeningen
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In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij enkele liedjes en films over autisme. En uiteraard bij
Frederik, het toneelstuk van Mathias Sercu.

Enkele liedjes over autisme

Breek De Stilte – Stef Bos & Bob Savenberg

Hij is een kind als vele kinderen,
hij is niet meer en ook niet minder,
maar als je praat dan zegt hij bijna nooit iets terug.
Hij kan de hele dag verdwijnen,
in een wereld vol geheimen.
Hij is rusteloos en altijd op de vlucht.

Hij leeft alleen maar in gedachten
en hij lijkt op iets te wachten,
maar de trein waarop hij wacht komt nooit voorbij.
Er bestaan geen medicijnen
die de stilte doen verdwijnen
en er zijn nog zoveel kinderen zoals hij.

Breek de stilte, breek de stilte.
Sloop die muren om ze heen,
woord voor woord en steen voor steen.

Als we ze volgen in hun dromen
om te ontdekken waar ze wonen,
misschien vinden we de weg dan naar hun hart.
Als we proberen mee te reizen
en ze de weg naar buiten wijzen,
misschien vinden ze dan de woorden op een dag.

Breek de stilte, breek de stilte.
Sloop die muren om ze heen,
woord voor woord en steen voor steen.

Ze zijn in oorlog met de wereld,
ze bouwen muren om zich heen.
Oh, maar laat niet los, geef niet op,
laat ze nooit alleen.

Breek de stilte, breek de stilte.
Sloop die muren om ze heen,
woord voor woord en steen voor steen.

Links en weetjes

https://www.youtube.com/watch?v=yeKhSYVv4rU
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Kleine Ster – Rob De Nijs

Er is een kleine ster, die lijkt op jou
Zijn ogen verder dan het blauwste blauw
Hij neemt mijn hand en raakt de aarde aan
En and're kinderen blijven vragend staan

Hoe kan ik wie hij is verklaren
Mijn zoon lijkt zo normaal
Maar spreekt een andere taal
Zijn leven is verdwaald
In dromen vol gevaren

Wie kent de angst die hem gevangen houdt
Wie geeft zijn wereld iets wat hij vertrouwt
Ik neem zijn hand, ook als hij schreeuwt naar mij
En zo, al vechtend, komt hij dichterbij

En als een boot die door de storm klieft
Zo til ik hem omhoog
Uit ziedend schuim omhoog
Ik hou hem warm en droog
God weet dat ik hem liefheb

Er is een kleine ster die bij ons leeft
En die ons leven zo veranderd heeft
Hij danst en valt zo vaak
Maar daar waar hij de aarde raakt
Verschijnt een weg
Zoals alleen hij die maakt
Zoals hij mij aanraakt
En steeds opnieuw de waarheid vraagt
Ja, zo is hij
Volmaakt naar Gods beeld gemaakt...

https://www.youtube.com/watch?v=tO_Khzpn8uU
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Voel wat ik voel voor jou – Paul De Leeuw

Jouw leven is bijzonder, soms verward
De wereld oordeelt meestal spijkerhard
In andere ogen ben jij heel apart
Voel wat ik voel voor jou

Soms kan jouw wereld kort de mijne zijn
Iets samen delen is ontzettend fijn
Uniek, gescheiden door die starre lijn
Voel wat ik voel voor jou

Ik weet jij bent een heel bijzonder kind
Een and're taal komt uit je mond.
En jij die telkens weer de strijd aanbindt
Met een wereld die je niet doorgrondt

Als iemand open staat voor wat jij voelt
Zou snappen dat je het zo goed bedoelt
Dat jouw beperking je steeds hersenspoelt
Dan voelt hij, wat van jou

Jij bent mijn kind uniek en wonderbaar
Jouw wereld zal de mijne zijn
Soms heftig, soms volstrekt onhandelbaar
Maar geen beperking krijgt ons klein

Als 's morgens vroeg de nieuwe dag begint
Voel ik jouw warmte, mijn bijzonder kind
Voelen wij vaak een harde tegenwind
'k hou mateloos van jou
'k hou mateloos van jou

https://www.youtube.com/watch?v=HqH8VDc9Bb8
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Enkele films over autisme

Simple Simon (2012)

"Ik ben Simon. Ik hou van de ruimte, van cirkels en van mijn broer
Sam die altijd voor mij zorgt. Ik hou niet van mensen, veranderingen
en romantische komedies met Hugh Grant."

Simons regelmatige leventje gaat finaal aan diggelen wanneer Sam
gedumpt wordt door zijn vriendin. Simon kan niet zonder Sam, de
enige die hem begrijpt en die orde kan scheppen in een chaotische
wereld. Enkel door op zoek te gaan naar een nieuw liefje voor Sam,
kan Simon zijn broer er weer bovenop helpen. Simon weet helemaal
niks van de liefde - gevoelens zijn voor hem een grote warboel. Maar
toevallig heeft hij wel een wetenschappelijk onderbouwd, waterdicht
plan ...

Temple Grandin (2010)

Waargebeurd verhaal over Temple Grandin, een gerespecteerd
Amerikaans zoölooge met een uitzonderlijk levensverhaal. Ze
groeide op als een kind met een bijzonder karakter, wat later
gediagnosticeerd werd als autisme. We zien hoe haar persoonlijkheid
wordt gevormd door de periodes op de boerderij van haar tante,
waar ze de liefde voor dieren ontdekte, en hoe haar leerkracht op
school haar talenten ontdekte en wist te ontwikkelen. Ondanks vele
tegenslagen en een leven vol pesterijen, zonder normaal sociaal
functioneren, werd Temple een gerespecteerd academica en een
inspiratiebron voor velen.

My Name Is Khan (2010)

Rizwan Khan is een moslim uit Mumbai. Hij lijdt aan het Asperger
syndroom. Hij trouwt met de Hindoestaanse alleenstaande moeder
Mandira, in San Francisco. Na de aanslag van 9/11 werd Rizwan
opgepakt wegens verdacht gedrag. Dit gedrag was echter een gevolg
van zijn autisme. Tijdens zijn arrestatie ontmoette hij de therapeute
Radha, die hem hielp omgaan met zijn situatie. Nu begint Rizwan
een reis naar de Verenigde Staten, om president Obama te
ontmoeten. Hij hoopt op deze manier zijn naam te kunnen zuiveren.
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Adam (2009)

Adam is een jongeman met het Asperger Syndroom, die na de
dood van zijn vader in hun appartement is blijven wonen. Hij is
gefascineerd door onderwerpen zoals science fiction en
ruimtereizen. Wanneer Beth in het appartementsgebouw komt
wonen groeit er een relatie tussen de twee.

Mary and Max (animatie, 2009)

Mary Dinkle, een 8-jarig, mollig en eenzaam meisje leeft in de
achterbuurten van Melbourne. Max Horovitz, een 44-jarige man
met het syndroom van Asperger woont in New York. Ondanks
het enorme verschil in leeftijd, hun levensstijl en de grote zee
tussen hen in slagen ze er in een hechte vriendschap op te
bouwen door het schrijven van brieven.

The Black Balloon (2008)

De 16-jarige Thomas Mollison heeft het niet zo makkelijk. Hij
schaamt zich voortdurend voor zijn familie en wordt tot
overmaat van ramp ook nog regelmatig door zijn autistische
broer in verlegenheid gebracht. Als zijn zwangere moeder in bed
moet blijven, krijgt Thomas samen met zijn vriendin de
verantwoordelijkheid over zijn autistische broer. Alles wat
Thomas wil is een normale jeugd, maar zijn autistische broer
Charlie frustreert hem telkens weer. Zal Thomas met de hulp van
zijn vriendin zijn broer kunnen accepteren zoals hij is?
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Ben X (2007)

De 17-jarige Ben duikt in zijn eigen kamer weg in de wereld van
de online roleplaying games. Ben lijdt aan het syndroom van
Asperger, en wordt op school gepest omdat niemand hem
begrijpt. Online ontmoet hij regelmatig de mysterieuze Scarlite.
Als de pesterijen een triest dieptepunt bereiken kruipt Ben steeds
verder in zijn schulp. Zijn moeder had al moeite hem te begrijpen
maar kan nu helemaal niet tot haar zoon door dringen. Als
Scarlite vermoedt dat haar cybervriend in de problemen zit
probeert ze wanhopig contact met hem te zoeken maar de vraag
is of ze elkaar ooit zullen ontmoeten.

De gek op de heuvel (2006)

De liefdesrelatie van Erik en Sofie wordt bemoeilijkt door de
autistische Thomas, haar zoon uit een vorig huwelijk. Ze wonen
nog maar net samen, maar het verloopt iets minder romantisch
dan ze gehoopt hadden. Erik kan niet omgaan met Thomas’
vreemde gedrag en zijn kwetsende oprechtheid. Hij staat voor een
dilemma: enerzijds houdt hij zielsveel van Sofie en wil hij bij haar
blijven, anderzijds wordt hij gek van het gedrag van zijn stiefzoon.
Heimelijk hoopt Erik dat Thomas zal toegewezen worden aan zijn
vader. Al snel zit Sofie verstrikt tussen de liefde voor haar zoon en
haar liefde voor Erik.

Rain Man (1988)

Een van de meest succesvolle releases van 1989, in zowel
commercieel als artistiek opzicht, was deze integere
'probleemfilm' over autisme. Charlie Babbitt is een snelle jongen
die na het overlijden van zijn vader ontdekt dat hij nog een
oudere broer met autisme heeft. Raymond blijkt de begunstigde
van het grootste deel van de nalatenschap. Raymond wordt door
de aanvankelijk weinig begripvolle Charlie gekidnapt met de
bedoeling zijn deel van de erfenis te pakken te krijgen. Tussen de
twee broers groeit al snel een bijzondere band.
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Toneel over autisme

Mathias Sercu, steracteur, sterartiest en peter van onze vzw, schreef een toneelstuk
over autisme: Frederik. Frederik werkt niet waar hij wil werken, eet niet wat hij wil
eten. Dus Frederik gaat weg. En Bart gaat met hem mee. ‘Frederik’ is het
ontroerende en grappige verhaal van twee bijzondere mensen met autisme op zoek
naar wat ze zelf willen. Een roadmovie te voet op het toneel.
We konden op 20/2 het toneelstuk zien op onze benefiet, en zagen dat het prachtig
was.

Uiteraard is dit slechts een selectie van enkele liedjes, films en een toneelstuk: we
zijn er vast nog veel vergeten. Ken jij nog een sterk lied? Welk toneelstuk over
autisme vond jij echt wel de moeite? Waarom vind jij een bepaalde film heel goed of
net niet? Laat het ons weten en praat erover op onze facebookpagina!

Wist je dat?!

•… er ook een toneelstuk bestaat over de 'Gek op de heuvel'? De auteur ervan is
Koen Vermeiren.

•… je op IMDB.com meer dan 250 resultaten krijgt als je op films zoekt met het
trefwoord autisme?

•… Katy Perry in oktober 2012 een bijzondere versie van haar hit Firework bracht,
samen met een 11-jarig autistisch meisje?
(http://www.youtube.com/watch?v=QX-xToQI34I)

•… 'Rain Man' bekroond werd met Oscars voor de beste mannelijke hoofdrol
(Dustin Hoffman), de beste regie, het beste scenario en de beste film?

•… de autistische kenmerken van Rain Man niet gebaseerd zijn op 1 persoon,
maar een bundeling zijn van de kenmerken van meerdere personen met
autisme?

•… Musical van Vlaanderen en Eén een musical gemaakt hebben over Ben X?
Deze speelde in het najaar van 2012 in de Stadsschouwburg Antwerpen en
Capitole Gent.

•… dat het een misvatting is dat een piekvaardigheid (d.i. een uitzonderlijk talent
voor muziek, tellen/rekenen, tekenen, geheugen …) vaak voorkomt bij mensen
met autisme?

http://www.youtube.com/watch?v=QX-xToQI34I


Vzw Victor heeft supporters

Onze thuisbegeleidingsdienst heeft door de jaren heen heel wat supporters
verzameld, zeker bij de gebruikers, maar ook bij anderen die op één of andere
manier de dienst kennen.
Tijd voor een vriendenclub? De roepnaam “Vrienden van Victor” werd
gesuggereerd en onmiddellijk aangenomen.

“Vrienden van Victor” = VvV

In de Raad van Bestuur werd het idee besproken en het personeel gaf zijn
(enthousiaste) goedkeuring. Er is nog niets officieel vastgelegd, maar de intenties
van VvV beginnen vorm te krijgen.

Intenties

• We willen de dienst aanvullen met een sociaal netwerk waar enthousiaste
supporters zich verenigd weten.

• We willen autisme en een goede zorg rondom autisme bekendmaken en
uitdragen.

• We willen sponsoracties organiseren en daardoor de dienst de nodige extra
financiële werkruimte geven.

Gelukkig kunnen we voortbouwen op bestaande initiatieven (denk aan de
benefieten).
VvV wil daarbij de kwaliteit en standing van acties op hetzelfde hoge niveau
houden. We zijn tegen platte bedelacties en willen een passend imago
opbouwen.

Concreet

Ben jij een supporter van vzw Victor en wens je lid te worden van VvV, stuur dan
een mailtje naar vrienden.van.victor@gmail.com. Schrijf in de titel: “Ik wil vriend
worden”. Meer is niet nodig. Wij antwoorden met een formuliertje waarin u uw
contactgegevens kunt invullen.

Gebruik je liever geen mail, geef dan je naam op aan één van de medewerkers
van vzw Victor, aan de directeur (Stien Peeters) of aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur (Filip Cappelle) eventueel via het bekende adres:
Vzw Victor
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6
8800 Roeselare
051 25 25 28

Oproep "Vrienden van Victor"
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Toekomstige activiteiten

Kalender begin 2013

• 2 april 2013: Autism Awareness Day

• 2e kwartaal 2013: Info-avond "Levenskwaliteit bij jongvolwassenen met
autisme en de invloed van het gevolgde onderwijs."
o Hoe is het gesteld met de levenskwaliteit van jongvolwassenen? Wordt

deze beïnvloed door de keuze voor buitengewoon onderwijs of regulier
onderwijs met GON-begeleiding?

o Concrete info binnenkort op onze website en facebook-pagina
o Wil je zeker een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mailtje naar

marieke@vzwvictor.be

• Januari tot mei 2013: groepsbegeleiding voor ouders van kinderen met
autisme en een jonge ontwikkelingsleeftijd
o lopende

• April tot november 2013: groepsbegeleiding voor ouders van kinderen met
autisme en een normale begaafdheid -12 jaar
o inschrijving volzet

• 24 april 2013: infoavond KVG door vzw Victor "Autisme en soepel denken"
o Inschrijven kan via www.kvg.be

• Oktober tot november 2013: brussencursus voor brussen tussen 10 en 13 jaar.
o voorwaarde: reeds individuele begeleiding krijgen / brus heeft geen ASS
o indien interesse: neem voor 15 april contact op met

brussenwerking.vzwvictor@gmail.com

April 2013

https://www.facebook.com/victor.vzw


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.

http://vzwvictor.be



