
Provincie Antwerpen:

 12 oktober 2010 – Seksualiteit, relaties en handicap – Hove
Verliefdheid, tederheid, intimiteit, knuffelen, zoenen, vrijen, seksualiteit, … Dit hoort bij  
het leven. Als ouder heb je ongetwijfeld heel wat vragen over de 'relatiebekwaamheid' en 
de seksualiteit van je kind met een handicap.

 13 oktober 2010 – Mijn kind en de toekomst: beschermingsmaatregelen – 
Merksplas

'Verlengde minderjarigheid' en 'voorlopige bewindvoering'. Wat houden deze 
maatregelen in? Welke gevolgen zijn hieraan verbonden? Hoe kan je deze zaken regelen?  
…

 21, 28 oktober en 10 en 17 november (9u30 tot 12u) – Eerste hulp bij 
opvoeden van een kind met een handicap – Borgerhout 

Bij kinderen met een handicap verloopt de ontwikkeling soms wat moeizamer en minder 
vanzelfsprekend. Bijkomende informatie, andere inzichten, concrete tips, een steuntje in  
de rug, ... zijn voor ouders van een kind met een handicap erg welkom.

 27 oktober 2010 – Mijn kind en de toekomst: erfrecht – Merksplas 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je kind een voldoende inkomen zal hebben om de nodige  
zorgen/begeleiding te betalen? Hoe kan je op het gebied van erfenissen al een aantal  
zaken regelen? Wat zijn de consequenties van erfenissen voor (het inkomen van) een 
persoon met een handicap? 

 17 en 24 november 2010 – SMOG-initiatie – Mechelen
SMOG, 'Spreken Met Ondersteuning van Gebaren’ wordt vaak gebruikt om de 
communicatie van kinderen, jongeren en volwassenen met communicatieproblemen te  
bevorderen.

Provincie West-Vlaanderen:

 27 oktober 2010 – Praatgroep – Brugge
Ouders van een kind met een handicap hebben soms de behoefte om met andere ouders 
hun verhaal te delen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, … Ze hebben elkaar  
veel te vertellen hebben en kunnen echte steun voor elkaar betekenen. 

 10 en 17 november 2010 – SMOG-initiatie – Roeselare
SMOG, 'Spreken Met Ondersteuning van Gebaren’ wordt vaak gebruikt om de 
communicatie van kinderen, jongeren en volwassenen met communicatieproblemen te  
bevorderen.

 25 november 2010 – PAB – Kortrijk (13u30-16u)
PAB, een persoonlijk-assistentiebudget: personen met een handicap of hun ouders/voogd 
krijgen een budget om zelf assistenten aan te werven die de nodige zorg en 
ondersteuning bieden. Wat is PAB en hoe werkt het? Hoe moet je dit aanvragen? 
Waarvoor kun je een PAB gebruiken? Wie mag je als assistent aanwerven?



Provincie Limburg

− zaterdag, 9/10: praatgroep ouders van jonge kinderen (10 uur) - Hasselt
Ouders van een kind met een handicap hebben soms de behoefte om hun verhaal met 
andere ouders te delen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren,... Zij kunnen voor 
elkaar een echte steun betekenen. 

− dinsdag, 12/10: kennismaking met het PAB – Hasselt
PAB staat voor Persoonlijke AssistentieBudget. Personen met een handicap en hun 
ouders/voogd krijgen een budget om zelf assistenten aan te werven die de persoon met 
een handicap de nodige ondersteuning bieden. Wat is het PAB en hoe werkt het? Hoe 
moet je dit aanvragen? Waarvoor kun je een PAB gebruiken? Wie mag je aanwerven als 
persoonlijke assistent?... 

• dinsdag, 19/10: erfrecht (ism Wiric) - Sint-Truiden 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je kind voldoende inkomen zal hebben om de nodige 
zorgen/ondersteuning te betalen? Biedt de erfeniswetgeving de mogelijkheid om al een 
aantal zaken te regelen? Wat zijn de gevolgen van de erfenis voor (het inkomen van) een 
persoon met een handicap.

• zondag, 24/10 -  kinderdag – binnenspeeltuin Molenheide (10 uur) - 
Genk

Tussen 10 en 14 uur zullen de kinderen opgevangen worden door ervaren begeleiders die 
de kinderen meenemen langs de speeltuigen en andere leuke activiteiten. Ouders krijgen 
de kans om gezellig met elkaar te babbelen. 's Middags eten wij samen.

• dinsdag 9/11: mijn kind verlaat de (BuSO)-school: wat nu? 
Tegemoetkomingen (ism De Regenboog) – Sint-Truiden

Op welk inkomen kan mijn kind later rekenen? Hoe vragen wij een tegemoetkoming aan? 
Hoe bereiden wij ons het best voor op het bezoek bij de controle-arts? ...

• dinsdag, 16/11: spelen en speelgoed voor kinderen met de dageraad 
(i.s.m. De Dageraad) - Kortessem

Nog net op tijd voor de sinterklaasaankopen krijg je heel concrete tips over spelen en 
(aangepast) speelgoed voor kinderen met een (ernstige) handicap.

• donderdag, 18/11: ervaringsuitwisseling leden van gebruikersraden (ism 
FOVIG) - Hasselt

Naar jaarlijkse tradities ontmoeten leden van gebruikersraden in voorzieningen elkaar om 
ervaringen uit te wisselen. Dit jaar staan wij stil bij het 'vrijwilliger zijn', want het gaat 
hier om een vrijwillig engagement. Hoe zoek je nieuwe mensen die deze opdracht 
vrijwillig willen opnemen?

• dinsdag 23/11: mijn kind verlaat de (BuSO)-school: wat nu? (ism De 
regenboogschool – Sint-Truiden): ondersteuning bij wonen en leven

Jongeren die de BuSO-school hebben vaak ondersteuning nodig als zij alleen (of samen) 
willen wonen. Welke ondersteuningsvormen zijn er? Wat moet je ondernemen om hierop 
een beroep te doen? ...

• dinsdag 30/11: mijn kind verlaat de (BuSO)-school: wat nu? (ism De 
regenboogschool – Sint-Truiden): tewerkstelling en zinvolle dagbesteding

Na de school zullen een aantal jongeren kunnen gaan werken, eventueel in een 
beschutte werkplaats. Maar als dit niet mogelijk is zijn er alternatieven voor zinvolle 
dagbesteding. Een kennismaking.



Provincie Vlaams-Brabant 

• Waar heb ik recht op ? - 5 oktober 2010 – Leuven
Hoe vraag ik een parkeerkaart aan? Krijg ik vermindering als ik de bus neem? Hoe vraag 
ik het sociaal telefoontarief aan? Heb ik recht op een BTW-vrijstelling en vrijstelling van 
verkeersbelasting bij de aankoop en herstellingen van een auto, … 

• Beschermingsmaatregelen – 20 oktober 2010 – Zellik
'Verlengde minderjarigheid' en 'voorlopige bewindvoering'. Wat houden deze 
maatregelen in? Welke gevolgen zijn hieraan verbonden? Hoe kan je deze zaken regelen?  
…

• Muziek en Handicap – 10 november 2010 – Zellik
Kan mijn zoon met een handicap ook een instrument leren bespelen? Kunnen we via  
muziek misschien een oplossing vinden voor de problemen van onze dochter? Mijn zoon 
geniet enorm van alles wat met muziek te maken heeft. Waar kan hij deelnemen aan 
allerlei muziekactiviteiten? 

• Workshop 'Snoezelen thuis' voor ouders, samen met hun kinderen 
- 17 november 2010 – 14u – Leuven

Je krijgt de kans om samen met je kind kennis te maken met verschillende 
snoezelmaterialen. Je kan je kind observeren om te kijken welk snoezelmateriaal en 
speelgoed jouw kind aantrekt, boeit, ... Je krijgt deze namiddag ook concrete tips over  
waar je goedkoop snoezelmateriaal kan vinden of hoe je zelf één en ander in elkaar kan 
knutselen.

• Als ouder van een kind met een handicap er even tussenuit willen: 
oppas- en opvangmogelijkheden – 7 december 2010 – Leuven

Welke diensten organiseren ook 's avonds en 's nachts oppas voor mijn kind? Bestaan er  
diensten met voldoende kennis over kinderen met een handicap? Hoe kunnen we samen 
op vakantie gaan, maar gedurende de dag toch even ontlast worden van de zorg voor  
ons kind met een handicap?...

Provincie Oost-Vlaanderen 

• Waar heb ik recht op ? - 12 oktober 2010 – Gent
Hoe vraag ik een parkeerkaart aan? Krijg ik vermindering als ik de bus neem? Hoe vraag 
ik het sociaal telefoontarief aan? Heb ik recht op een BTW-vrijstelling en vrijstelling van 
verkeersbelasting bij de aankoop en herstellingen van een auto, … 

• Handicap en vrije tijd – 26 oktober 2010 – Aalst
Waar vind ik een geschikte, begeleide vrijetijdsbesteding voor mijn kind met een 
handicap? Wie kan me helpen bij deze zoektocht? Kan mijn kind ook terecht in de 
gewone sportclub ? Kan mijn kind met een handicap ook naar een jeugdbeweging?

• Beschermingsmaatregelen – 9 november 2010 – Beveren



'Verlengde minderjarigheid' en 'voorlopige bewindvoering'. Wat houden deze 
maatregelen in? Welke gevolgen zijn hieraan verbonden? Hoe kan je deze zaken regelen?  
…

• Spelen en speelgoed – 16 november 2010 – Dendermonde
Wat vindt mijn kind fijn? Wat boeit mijn kind? Wat zijn de mogelijkheden van mijn kind?
Een kind dat door zijn handicap moeilijk tot spelen komt, heeft speelgoed nodig dat past  
bij zijn of haar mogelijkheden. 

• Als ouder van een kind met een handicap er even tussenuit willen: 
oppas- en opvangmogelijkheden – 30 november 2010 – Gent

Welke diensten organiseren ook 's avonds en 's nachts oppas voor mijn kind? Bestaan er  
diensten met voldoende kennis over kinderen met een handicap? Hoe kunnen we samen 
op vakantie gaan, maar gedurende de dag toch even ontlast worden van de zorg voor  
ons kind met een handicap?...

Alle avonden starten om 19u30, tenzij anders 
vermeld
Info en inschrijvingen: (Inschrijven is verplicht!) Dit 
kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 
of per mail gezinenhandicap@kvg.be 

mailto:Marleen.Maris@gez.khlim.be

