
  

   

Dag allemaal, 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar, willen wij je graag ons najaarsaanbod in jouw 

regio - provincie Oost-Vlaanderen - onder de aandacht brengen (klik op de titel voor 

meer informatie): 

  

LEVEN MET EEN LEVEND VERLIES 

Dinsdag  9 oktober om 19u30 in Sint-Niklaas 

Wanneer je kind een beperking of psychische ziekte heeft of verwerft verloopt je toekomst 

anders dan verwacht. Dit doet verdriet, pijn en geeft een gevoel van onmacht en onzekerheid. 

De rest van je leven blijft je kind deze beperking houden. Hoe kun je een beperking loslaten als 

je er elke dag mee te maken hebt? Deze infoavond met Prof. dr. em. Manu Keirse al spreker is 

gratis, maar inschrijven is verplicht. 

AUTISME EN EMOTIES 

donderdag 11 oktober om 19u30 in Sint-Niklaas 

Vaak hoor je dat mensen met autisme geen emoties ervaren. Maar dit klopt niet! Net 

als bij ieder ander gieren de emoties door hun lijf. Hoe ervaren mensen met autisme 

emoties? Hoe gaan ze om met de emoties van anderen? Hoe kunnen we hen helpen 

hun eigen emoties te begrijpen en uit te drukken? Hoe kunnen we hen helpen om de 
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emoties van anderen (beter) te begrijpen en ermee om te gaan? 

 

BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB) 

dinsdag 23 oktober om 19u30 in Beveren 

 

Wat is een BasisOndersteuningsBudget, kortweg BOB? Kom je er voor in aanmerking? 

Wat kan je er mee doen? Hoe schakel je met dit maandelijks zorgbedrag poetshulp, 

oppas, assistenten of vrijwilligers in? Of ondersteuning via de Rechtstreeks 

Toegankelijke VAPH-diensten. Op deze infoavond ontdek je hoe jij je BOB optimaal 

kunt besteden. 

 

WORKSHOP BEWINDVOERING 

dinsdag 6 november om 13u30 (!) in Sint-Niklaas 

 

Op 1 september 2019 worden alle bestaande statuten verlengde minderjarigheid en 

voorlopige bewindvoering automatisch omgezet naar ‘bewindvoering’. Alle rechten en 

plichten van de nieuwe wet zijn dan van toepassing. Voor ouders die het ouderlijk 

gezag voor hun verlengd minderjarig kind bleven uitoefenen, kan er een en ander 

veranderen. Veel ouders maken zich zorgen. Tijdens deze workshop maken we tijd 

voor jouw vragen en twijfels: Hoe maak je een verslag op voor de vrederechter? 

Welke elementen moet dit bevatten? Hoe gaat de vrederechter om met dit verslag? 

 

OUDERS INSPIREREN OUDERS 

donderdag 8 november om 19u30 in Gent 

 

Wie begrijpt jou beter dan andere ouders van een kind met een handicap? Deze avond 

biedt je de kans om andere ouders te ontmoeten (bij de koffie ), ervaringen te delen, 

samen te zoeken naar antwoorden en een nieuwe kijk te krijgen op het 

ontplooiingsverhaal van je kind. We starten met een getuigenis van een ouder. Edda 

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=e90def0d11&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=ef89e10b44&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=c72a8202d0&e=148cd84bd4


 

Janssens reikt je vervolgens - met de emotionele ontwikkeling van je kind als kader - 

een andere manier aan om naar je kind met een verstandelijke handicap te kijken, 

hem/haar beter te begrijpen en te begeleiden. 

 

HET NIEUWE ERFRECHT 

woensdag 14  november om 19u30 in Gent 

 

Recent werd het Belgische erfrecht aangepast. Wat betekent het voor jouw gezin? 

Hoe zorg je ervoor dat je zorgenkind comfortabel leeft als jij er niet meer bent? Kun je 

ook iets regelen voor de broers en zussen? Wat kun je nu al regelen, of afspreken in je 

familie en/of daarbuiten? Waarom en hoe stel je best een testament op? Hoe 

beïnvloedt een erfenis het inkomen van je kind met een handicap. Een deskundige 

belicht de nieuwe erfwet en de mogelijkheden die ze je biedt. En beantwoordt vragen 

over erfenis, testament en stichtingen. 

  

NIET TE MISSEN 

 

Infodag en cursus 'ondersteunde communicatie ' en Bliss 

dinsdag 23 oktober, maandag 19 november en zaterdag 24 november 

in Gent 

 

Voor wie moeite heeft met spreken kunnen grafische symbolen (bijv. Bliss-

symbolen Beta, PCS, Symbolstix, Sclera) een hulp zijn bij het communiceren.In 

samenwerking met de vzw Bliss-symbolen verdiepen we ons in soorten grafische 

symbolen en communiceren met Bliss. 

 

Wat na ons? 
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zaterdag 27 oktober van 9u30 tot 16u in Gent 

 

De vraag 'wat na ons?' is de, met stip, meest gestelde vraag bij Gezin en Handicap. 

Maximaal 100 ouders kunnen op zaterdag 27 oktober in Gent deelnemen aan een 

infodag vol informatie en praktische tips. 

Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind later veilig en comfortabel kan leven en 

liefdevol opgevangen wordt? Je liefde voor je kind 'inblikken', hoe doe je dat? 

Welke mogelijkheden biedt het nieuwe erfrecht? Wat zijn de mogelijkheden van 

een private stichting? Een maatschap? Een fonds van de Koning 

Boudewijnstichting? 

Een ouder zal getuigen en rouwexpert Manu Keirse, de Koning Boudewijnstichting 

en vermogensplanner Lemon Consult werken mee. 

 

Cursus bij de pinken 

donderdagen 15 november, 6 december, 17 januari, 14 februari en 14 

maart van 13u30 tot 17u in Gent  

 

Deze praktijkgerichte cursus richt zich tot alle eerstelijnswerkers in de sociale 

sector ( OCMW's, CAW's, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde 

zorgaanbieders,..). Want om mensen met een handicap goed te informeren en 

op weg te helpen, moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We 

bekijken, met deskundigen uit het werkveld, een aantal belangrijke thema's 

(Tegemoetkomingen, inschrijven bij het VAPH en terugbetaling hulpmiddelen, 

PersoonsVolgende Financiering, Vlaamse Sociale Bescherming/verhoogde 

kinderbijslag, bewindvoering)  en maken tijd voor je vragen en 

ervaringsuitwisseling. 

 

 

 

Van harte welkom! 
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Vergeet je niet in te schrijven. 

 

Dat kan: 

• via de website 

• telefonisch: 03/216 29 90   

  

 

Beste professionals, 

 

Wij willen ons aanbod heel graag ook bekend maken naar ouders en familie van 

personen met een handicap, maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig! 

 

Gelieve ons aanbod verder bekend te maken door de aankondiging ervan op te 

nemen op jullie site, facebook, nieuwsbrief, prikbord, tijdschrift of krantje,.. of 

door de uitnodigingen van de avonden te bezorgen aan mogelijk 

geïnteresseerden (ouders van een kind met een handicap, leerkrachten, 

directies, mensen met een handicap, professionelen, ….). 

 

Je vindt een printklare uitnodiging op onze site bij de uitleg over het infomoment. 

Of vraag ze gerust aan. 

Alvast bedankt! 

 

 

Het team van Gezin en Handicap  

Rosie, Kris, Katleen en Lief 

 

A. Goemaerelei 66 
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