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Driemaandelijks tijdschrift—jul - aug - sept 2020 

 

V.U.: Limburgse Stichting Autisme 
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           011/55 99 60 
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Alle gezinnen, op dit ogenblik in begeleiding op onze dienst, ontvangen deze nieuwsbrief.  Wanneer de begeleiding afge-

rond is, kan men de nieuwsbrief verder ontvangen tegen betaling van 10 euro per jaar op rekeningnummer BE79 3350 0389 

8032.  Zowel een gezin met een jong kind, jongere of volwassene ontvangt deze nieuwsbrief met een diversiteit aan the-

ma’s en mededelingen. U leest wat voor u van toepassing is. 
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WELKOM 

LSA 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 BE79 3350 0389 8133. 

VOORWOORD 

Beste lezer, 

In normale omstandigheden zouden we nu alle-
maal uitkijken naar het mooie lenteweer en al de 
leuke uitstappen, activiteiten en ontmoetingen die 
dat met zich mee zou brengen. Vandaag is de rea-
liteit echter heel anders en worden we intussen al 
meer dan een jaar gegijzeld door een virus dat 
hardnekkig weerwerk blijft bieden, ondanks aller-
hande maatregelen. Verstrengingen en lockdowns 
lijken op het moment van schrijven, naderbij dan 
versoepelingen. 

 

Na een jaar corona kunnen we alleen maar vast-
stellen welke de enorme gevolgen zijn, voor cliën-
ten, voor ouders, voor bewoners en voor onze 
personeelsleden, zowel op fysiek vlak maar zeker 
ook mentaal. Het wordt er, ondanks de inspannin-
gen die iedereen levert, niet gemakkelijker op om 
vol te houden. Nochtans is dat wat me moeten 
doen, wat van ons gevraagd wordt. Hopelijk zien 
we snel een stijging van de vaccinatiegraad in de 
maatschappij en kunnen we eindelijk terugkeren 
naar het al lang beloofde land van de vrijheid… 
Voor onze medewerkers zijn die belangrijke stap-
pen intussen gezet, hopelijk kan de rest van de be-
volking nu snel volgen. 

 

Voor de komende maanden zal ons aanbod zich 
voornamelijk digitaal blijven afspelen. Onze 
groepsbegeleidingen, oa. oudercursussen en GIO-
aanbod in scholen en kinderopvang zullen voor de 
zomervakantie niet meer kunnen opstarten. Vanaf  

 

 

september zal dat meer dan waarschijnlijk wel 
weer kunnen. We zullen u daar te gepasten tijde 
over informeren. 

 

Of fysieke huisbezoeken terug kunnen opgestart 
worden, zal grotendeels van de evolutie van de 
besmettingscijfers afhangen. Misschien dat binnen 
enkele maanden al weer meer mogelijk is, dat we 
eventueel buiten kunnen afspreken of al wande-
lend. Wij hopen het alleszins samen met u. 

Tot dan staan onze begeleiders u echter graag di-
gitaal ten dienste en proberen we de alternatieve 
ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren. 

 

In tussentijd, hou het veilig en veel leesplezier! 

 

Bjorn Ramaekers 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 

Voor onze rubriek “In de kijker” (pagina 6) gunt 

Niels ons een kijkje in een week uit zijn leven. Ook 

gaan we op zoek naar een maatje voor B. uit  Bo-

cholt 

 

Op pagina 8 geven we meer informatie over het 

groeipakket. Wat houdt het in? En wie heeft er 

recht op? 

 

We willen graag iedereen bedanken voor de giften 

en steun die we ontvangen. Op pagina 11 vind je 

meer informatie over hoe ook jij onze dienst kan 

steunen via Trooper. 

 

In ons hoofdartikel willen we jullie wegwijs maken 

in de verschillende mogelijkheden die er zijn qua 

dagbesteding en waar je terechtkan voor hulp of 

ondersteuning (pagina 12). 

 

Ben je op zoek naar leesmateriaal  over verder stu-

deren/werken met autisme? Op pagina 16 stellen 

we enkele boeken voor over dit thema.  

 

Wat zegt de wetenschap over autisme en compen-

seren? Op deze vraag vind je een antwoord op pa-

gina 18.  

 

Gebruik jij al een gevoelsthermometer? Op pagina 

19 laten we je kennismaken met de gevoelsther-

mometer app.  Een app voor jongere/volwassen 

en hun ouders. 

 

Op pagina 22 laten we de bewoners van het Vij-

verplein aan het woord.  Ze geven een inkijkje in 

hun dagbesteding.  

 

En ook in de Kapelanij zijn ze van start gegaan met 

een alternatieve dagbesteding.  Meer uitleg hier-

over vind je op pagina 24.  

 

 

 

Veel leesplezier! 

Photo by Laura Chouette on Unsplash  

https://unsplash.com/@laurachouette?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/reading?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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IN DE KIJKER 
In elke Magassine informeren we jullie over weetjes en gebeurtenissen over de dienst zelf, maar is er 

ook plaats voor nieuwigheden, kijk– of leestips, alsook jullie eigen inzendingen! Stuur jouw idee, op-

roep, tekening, talent… door naar LSA@wegwijs.stijn.be met vermelding van onze nieuwsbrief en we 

zorgen ervoor dat jouw inzending een plaats krijgt in Magassine! 

Een week uit het leven 

van Niels 
Niels is een 23-jarige jongeman uit Peer met ASS. 

Hij heeft vast begeleid werk bij lokale handelaars. 

Hij doet dit met veel enthousiasme en passie. Het 

geeft hem een zinvolle dagbesteding en structuur. 

Het loopt erg goed, maar wanneer er toch proble-

men zijn, kan hij altijd terecht bij zijn jobcoach. 

 

 

 

 

 

 

Op maandag vertrekt Niels thuis met zijn brom-

mer richting Peer centrum. Daar start hij zijn week 

bij Reworks. Eerst even kort bijbabbelen met de 

collega’s over het weekend om daarna volop aan 

zijn werktafel aan de slag te gaan. Er liggen grote 

hoeveelheden bouten en Niels verpakt deze in 

doosjes van bijvoorbeeld 10 of 25. Deze kunnen 

dan naar de winkel. Hij prijst de verschillende pro-

ducten. Daarnaast helpt hij ook nog bij het oprui-

men van de vele kartonnen dozen, bij het veran-

deren van de etalages en stofzuigt hij de winkel. 

Sinds kort werkt Niels hier eveneens op donder-

dag.  

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag is Niels’ werkplek de bloemenzaak 

Bloemen Gielen. Hij start hier om 9.30 uur met 

het leeghalen en uitwassen van de plastieken va-

zen. Hij maakt deze daarna helemaal gebruiks-

klaar door ze opnieuw te vullen met water en 

poeder. Zijn collega’s maken ook altijd even tijd 

om een leuke babbel met Niels te slaan. Het bor-

stelen van de winkel behoort tot zijn vaste taken 

alsook het prijzen van de plantjes. De frigo met de 

bloemen neemt hij ook onder handen zodat deze 

weer helemaal proper is. 

 

 

 

 

 

Woensdag heeft Niels tijd om zijn hobby’s te 

doen: tv-kijken, fietsen, zijn brommer onderhou-

den en met zijn hond Sky spelen/wandelen. Hij 

speelt ook graag met zijn neefjes.  
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Devyn, 8 jaar   
Heeft zelf alle planeten in het zonnestelsel geknutseld.  

Op vrijdagvoormiddag helpt Niels bij de Stan-

daard Boekhandel. Zijn eerste taakje is om de 

top 5/top 10 van de boeken aan te passen: de 

papieren standaarden vervangen en de boe-

ken op de juiste plaats zetten. Wanneer er 

boeken geleverd worden, verwerkt Niels deze. 

Hij scant ze eerst in en legt ze dan op de juiste 

plaats. Om 12 uur is het dan tijd om naar huis 

te vertrekken en van het weekend te genieten!   

 

 

 

GEZOCHT: MAATJE 
Voor een 15-jarige jongen uit Bocholt zijn we op 

zoek naar een maatje (m/v) om samen vrije tijd in 

te vullen. Dit kan wisselend zijn op woensdagna-

middag, in het weekend en/of tijdens schoolva-

kanties. We zoeken iemand op fietsafstand of 

makkelijk bereikbaar met de bus vanuit Bocholt. 

 

B. is een echte dierenvriend, met een grote inte-

resse in gamen en houtbewerking. Daarnaast is hij 

graag creatief bezig zoals met muziek maken, din-

gen bouwen, … Dit kan zowel binnen als buiten. 

We zoeken iemand met gelijkaardige interesses 

om samen de tijd in te vullen met voorgaande din-

gen of samen te wandelen, fietsen of samen op 

uitstap te gaan. 

Ben jij het maatje dat wij zoeken en wil je graag in 
contact komen met B., gelieve contact op te ne-
men met zijn thuisbegeleidster door een mail te 
sturen naar lsa.jolienb@wegwijs.stijn.be of te bel-
len naar 0470 21 60 41. 

mailto:lsa.jolienb@wegwijs.stijn.be
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Groeipakket  

 

De kinderbijslag werd op 1  januari 2019 het Groeipakket en is een verzameling van financiële tegemoetkomin-

gen voor elk kind in elk gezin.  

Via deze fiche willen we jullie even duiden wat het groeipakket inhoudt en gaan we dieper in op de zorgtoeslag.  

Wat? Het Groeipakket is de naam van de geregionaliseerde kinderbijslag in Vlaanderen. 

Het Groeipakket bestaat sinds 1 januari 2019. 

  

Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en 

andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat 

van elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten 

groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen 

ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. 

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket. In 

het kader van de Europese verordeningen en de bilaterale akkoorden kunnen ook 

kinderen in het buitenland de gezinsbijslagen krijgen. 

Omdat het Groeipakket een pakket op maat is, kan het bedrag ervan veranderen 

wanneer de situatie van het kind of van zijn gezin wijzigt.  

Wat zit erin? 1. Elk kind krijgt: 

 Startbedrag 

 Basisbedrag 

 Schoolbonus 

 Participatietoeslagen: 

 Kinderopvangtoeslag 

 Kleuteropvangtoeslag 

 Schooltoeslag 

 Zorgtoeslag: 

 Wees 

 Pleegkind 

 Kind met specifieke ondersteuningsbehoefte 

 Sociale toeslag 

Alle bedragen op 

een rijtje? 

https://www.groeipakket.be/nl/bedragen/geboren-na-1-januari-2019 

https://www.groeipakket.be/nl/bedragen/geboren-na-1-januari-2019
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Zorgtoeslag 

  

Wat? Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Naast het ba-

sisbedrag is er een extra zorgtoeslag om de kosten van hun specifieke situatie te 

dekken. 

Voor wie?  Voor wie beide ouders verloren heeft 

 Voor wie in een pleeggezin wordt opgevangen 

 Voor wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft 

  

WEES 

  

Bedrag?  Beide ouders verloren: €163,20 boven op het basisbedrag 

 Eén ouder verloren: €81,60 boven op het basisbedrag 

Hoelang? Beide toeslagen worden betaald zolang het kind recht heeft op gezinsbeslag, 

ook voor de kinderen van wie de overlevende ouder eventueel een nieuw gezin 

vormt. 

  

PLEEGKIND 

  

Voor wie? Elk pleegkind heeft recht op groeipakket. 

Het basisbedrag gaat naar het pleeggezin. 

Wie ontvangt pleeg-

zorgtoeslag? 

Als een kind voor lange tijd verhuist naar een pleeggezin, dan gaat het bedrag 

volledig naar de pleegouders. 

Bij pleegzorg van korte duur gaat de toeslag naar de begunstigde VOOR de 

plaatsing. Dit is meestal de biologische ouder. 

Bedrag? €63,03 per maand 

  

KIND MET SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 

  

Wat? Sommige kinderen hebben door hun beperking of handicap een specifieke on-

dersteuningsbehoefte. Zij kunnen recht hebben op een zorgtoeslag voor kin-

deren met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
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Bron: https://www.groeipakket.be/ 

Hoe aanvragen? 

  

Je moet contact nemen met je uitbetaler van het groeipakket. Je uitbetaler zal 

aan Opgroeien vragen om de specifieke ondersteuningsbehoefte te evalueren. 

Procedure? 1. Ouder dient aanvraag in bij uitbetaler groeipakket. 

2. Uitbetaler groeipakket stuurt aanvraag voor zorgtoeslag door naar Opgroei-

en – Team Zoë. 

3. Opgroeien – Team Zoë stuurt vragenlijsten door naar ouder. 

4. Ouder stuurt ingevulde vragenlijsten en vragenlijsten naar Team Zoë. 

5. Team Zoë stuurt dossier door naar evaluerende arts, zodra dossier volledig 

is, en arts nodigt ouders mogelijk uit voor een gesprek. 

6. Evaluerende arts beoordeelt de specifieke ondersteuningsbehoefte. 

7. Team Zoë bezorgt het resultaat van de evaluatie aan uitbetaler groeipakket. 

8. Uitbetaler groeipakket stelt recht, bedrag en periode van zorgtoeslag vast 

en informeert het gezin. 

Duur procedure? De tijdsduur, vanaf bezorgen van vragenlijsten aan ouders tot beslissing geven 

aan uitbetaler en ouders, duurt ongeveer 7-8 maanden bij een eerste aanvraag. 

Bedrag? Erg afhankelijk van de ernst van de ondersteuningsbehoefte. 

Geldigheidsduur? Afhankelijk van de inschaling. Na het verlopen van de geldigheidsduur kan je 

weer een heraanvraag indienen volgens dezelfde procedure. 

Photo by Markus Spiske on Unsplash  

https://www.groeipakket.be/
https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/kids?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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BEDANKT 
Superbedankt voor de vele giften die LSA in 2020 mocht ontvangen! Deze extra financiële steun ge-
bruiken we voor de creatie van onze vernieuwde website www.lsa.be en de informatieve YouTube- 
filmpjes (https://www.youtube.com/channel/UC8XmBjLx87lh_H2D-uiuQXA/featured). Op deze ma-
nier kunnen we jullie nog beter informeren over autisme en ons aanbod. Heb je in 2020 een gift ge-
daan van 40 euro of meer, dan ontvang je hiervan een fiscaal attest.  
Ook in 2021 mag je aan ons denken door een gift of door online aankopen te doen via onze Trooper-

pagina trooper.be/lsa. We willen deze middelen gebruiken voor de dagbesteding in De Kapelanij en 

het Vijverplein in Zutendaal. Hier zetten we in op zinvolle daginvulling voor personen met ASS. Er zal 

gewerkt worden aan het bevorderen van hun zelfstandigheid. Hiervoor hebben we allerhande materi-

aal nodig, gaande van een strijkijzer tot kookmateriaal. We zullen dit jaar ook starten met een winkel-

tje in De Kapelanij. Voor de inrichting zijn er nog tafels, rekken en heel wat andere materialen nodig. 

Uiteraard zijn we daarom enorm blij met iedere bijdrage om deze projecten mee uit te werken. 

 

 

 

 

Hoe werkt Trooper?  

 
Met een aankoop via je favoriete online webshop (jbc, bol.com, decathlon, collect&go, booking.com, 
enz.) steun je jouw vereniging naar keuze. Surf naar www.trooper.be/lsa en klik vervolgens op de 
webshop van jouw keuze. Je kan je naam en mailadres opgeven, zodat je een bevestiging krijgt en 
weet welk bedrag je voor ons bij elkaar shopt. Je kan ook doorklikken zonder je gegevens achter te 
laten. Daarna kom je op de door jou gekozen webshop terecht. Hier kan je, zoals je dat gewoonlijk 
doet, je aankopen doen en je betaling afhandelen. Zodra je op de webshop bent, vind je niets meer 
terug van Trooper. Maar geen nood, jouw steun komt wel bij ons aan. Zo heb je je nieuwe aankoop én 
je hebt ons gesteund. Een win-win, als je het ons vraagt!  
Wanneer je de aankopen doet met een laptop of computer, kan je ook de Trooperbot installeren. Dit 
kan wel enkel voor Google Chrome en Mozilla Firefox. De Trooperbot is een handig hulpmiddel om 
eraan herinnerd te worden dat Trooper actief is voor een bepaalde webshop. Als je, na het installeren 
van de Trooperbot en het invullen van je naam en e-mailadres, rechtstreeks naar een deelnemende 
webshop gaat, verschijnt er bovenaan je scherm een pop-up van Trooper. Klik je dan rechts op 
‘Limburgse Stichting Autisme’, dan steun je ons bij je aankoop.  
Download hem via https://www.trooper.be/nl/trooperbot en kies voor Limburgse Stichting Autisme. 
Veel online shopplezier! 
 

http://www.lsa.be
https://www.youtube.com/channel/UC8XmBjLx87lh_H2D-uiuQXA/featured
http://www.trooper.be/lsa
https://www.trooper.be/nl/trooperbot
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Dagbesteding bij  

volwassenen met ASS 

Voor veel volwassenen is invulling van hun dag 

een evidentie. We volgen een hogere opleiding, 

gaan naar ons werk of blijven thuis om alle huis-

houdelijke taken en opvoeding op ons te nemen. 

Voor de meeste volwassen personen met ASS 

zorgt het vinden van een zinvolle daginvulling 

wel voor moeilijkheden. De vele kwaliteiten die 

ze hebben, lijken niet altijd voldoende om een 

dagbesteding te vinden en te houden. Er zijn 

veel randvoorwaarden waar wij niet bij stilstaan, 

maar die wel belangrijk zijn voor personen met 

ASS. Vervoer is er bijvoorbeeld zo één. Heel wat 

volwassenen met ASS hebben geen rijbewijs en 

moeten een beroep doen op het openbaar ver-

voer. Hierdoor ben je erg beperkt in locatie. 

Daarnaast zijn er heel wat dagbestedingen waar-

bij er sociaal contact vereist is. Dit kost voor veel 

personen met ASS een extra inspanning, wat 

maakt dat ze snel overprikkeld geraken of stress 

ervaren. Heel wat factoren dus waar we bij stil 

moeten staan vooraleer we tot een zinvolle en 

haalbare dagbesteding kunnen komen, maar ze-

ker geen onmogelijke opdracht. Wanneer we 

echt luisteren naar de noden en de mogelijkhe-

den van de persoon met ASS, is het opdoen van 

succeservaringen zeker een mogelijkheid!    

We willen jullie in dit artikel wegwijs maken in 

de verschillende mogelijkheden die er zijn qua 

dagbesteding en waar je terechtkan voor hulp of 

ondersteuning.  

 

STUDEREN 

Er zijn heel wat jongeren die na hun middelbaar 

graag zouden verder studeren. Aan de hoge-

scholen en de universiteiten bestaan er heel wat 

ondersteuningsmogelijkheden. Op https://

onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-met-een-

functiebeperking-hoger-onderwijs staat de glo-

bale uitleg over deze ondersteuning. Elke univer-

siteit of hogeschool heeft ook een aanspreek-

punt. Dit kan je vinden op het Steunpunt inclu-

sief onderwijs (https://www.siho.be/nl). Zij kun-

nen je helpen met tips om de overstap naar het 

hoger onderwijs voor te bereiden, maar ook met 

praktische zaken tijdens je studietraject 

(bijvoorbeeld meer tijd om een examen af te leg-

gen, online cursusmateriaal, enz.). 

De Arteveldehogeschool heeft een educatief 

pakket ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren 

met autisme’ ontwikkeld met als doel om lecto-

ren, docenten, professoren, studentenbegelei-

ders, studenten, ouders en hulpverleners te sen-

sibiliseren en te informeren over de specifieke 

noden van studenten met een autismespectrum-

stoornis (ASS) zowel in de overstap naar, als in 

het hoger onderwijs zelf. Het educatief pakket 

bestaat uit een boek, een dvd en een website. 

Meer informatie vind je op http://

www.studerenmetautisme.be/site/.  Foto door Bich Tran via Pexels 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-met-een-functiebeperking-hoger-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-met-een-functiebeperking-hoger-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-met-een-functiebeperking-hoger-onderwijs
https://www.siho.be/nl
http://www.studerenmetautisme.be/site/
http://www.studerenmetautisme.be/site/
https://www.pexels.com/nl-nl/@thngocbich?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/foto-van-planner-en-schrijfmateriaal-760710/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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OP ZOEK NAAR EEN JOB 

Wanneer iemand op zoek is naar een job of zich 

wil inschrijven als werkzoekende, dan is VDAB de 

eerste dienst waar we aan denken. Voor perso-

nen met een beperking of gezondheidsproble-

matiek bestaat er echter ook een gespecialiseer-

de dienst: GTB (www.gtb.be). Dit Gespecialiseer-

de Team Bemiddeling helpt werkzoekenden met 

een beperking of een gezondheidsprobleem om 

passend werk te vinden en te houden. Elke cliënt 

heeft een GTB-bemiddelaar die informatie geeft 

over de mogelijkheden qua werk en opleiding. 

Deze bemiddelaar brengt de talenten en moge-

lijkheden van de cliënt in kaart, zoekt naar de 

noden die vanuit de beperking komen en bekijkt 

van hieruit wat de mogelijkheden zijn.  

Regionaal zijn er ook nog een aantal diensten die 

ondersteunen in de zoektocht naar werk. As-

sjette vzw (Hasselt) ondersteunt personen met 

autisme met een normale begaafdheid om een 

doorstroom naar het normaal economisch cir-

cuit mogelijk te maken. Meer info op https://

assjette.be  

 

NORMAAL ECONOMISCH CIRCUIT 

Wanneer personen met ASS in het normaal eco-

nomisch circuit kunnen werken, maar de werk-

gever twijfelt om deze persoon aan te nemen 

omwille van de beperking, dan kan, in sommige 

gevallen, de werkgever een financieel voordeel 

krijgen. Een voorbeeld hiervan is de VOP. De 

Vlaamse Ondersteuningspremie is een belangrij-

ke loonkostverlagende premie voor werkgevers 

die een persoon met een arbeidshandicap in 

Vlaanderen tewerkstellen.  

 

MAATWERKBEDRIJF 

Wanneer een job binnen het normaal econo-

misch circuit niet haalbaar is omwille van de be-

perking, dan kan werken binnen een maatwerk-

bedrijf een mogelijkheid zijn. Vroeger waren dit 

de beschutte en sociale werkplaatsen. Er wordt 

met de cliënt bekeken wat zijn mogelijkheden 

zijn en op basis daarvan wordt er gekeken of 

aangepast werk binnen dit traject mogelijk is. Er 

is ook begeleiding voorzien binnen de maat-

werkbedrijven. De werknemers krijgen iets meer 

dan het gewaarborgd minimum maandinkomen. 

Werken binnen een maatwerkbedrijf kan enkel 

via VDAB of GTB  

 

 

Photo by Marten Bjork on Unsplash  

https://unsplash.com/@martenbjork?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
/s/photos/work?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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BEGELEID WERKEN 

Begeleid werk is een traject vanuit het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH) met als doel niet-betaalde arbeid voor 

personen met een beperking binnen het gewone 

arbeidscircuit. Samen met een jobcoach wordt 

er gezocht naar een job op maat, aangepast aan 

de mogelijkheden, wensen en verlangens van de 

cliënt. Het begeleid werken laat toe dat een per-

soon met een handicap de eigen mogelijkheden 

en vaardigheden kan benutten en ontwikkelen. 

Er wordt dus gezocht naar deeltaken die de per-

soon goed kan en graag doet.  

Er is zowel ondersteuning van de jobcoach aan 

de cliënt in het voortraject en op de werkvloer 

zelf. Daarnaast is er ook dialoog met de werkge-

ver. Er wordt bekeken welke taken de cliënt kan 

uitvoeren en welke hulpmiddelen of ondersteu-

ning hij of zij daarbij nodig heeft. Doorgaans gaat 

dit niet over fulltime daginvulling, maar wordt er 

gekeken wat de persoon met ASS aankan. Het 

werk is op vrijwillige basis en wordt dus niet be-

taald.  

De ondersteuning via begeleid werken gebeurt 

met middelen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

of met een Persoonsvolgende Financiering.  

Vzw Stijn heeft een dienst begeleid werken, 

@work, waarbij (een) jobcoach(es) cliënten met 

een beperking ondersteunen rond het thema 

begeleid werk. Meer info vind je op https://

dienstencentrumklavertje.be/begeleid-werk-

work/ 

 

ARBEIDSZORG 

Wanneer het normaal economisch circuit of een 

maatbedrijf niet binnen de mogelijkheden van 

de cliënt ligt, dan kan arbeidszorg een optie zijn. 

Het verschil met begeleid werken is dat arbeids-

zorg geen dienst is vanuit het VAPH. Het is VDAB 

of GTB die de overstap naar arbeidszorg mee 

kan maken. Het gaat om vrijwillig onbetaald 

werk onder begeleiding, maar het recht op uit-

kering blijft wel behouden. 

Personen die werken binnen arbeidszorg voeren 

begeleide activiteiten uit op een werkvloer in de 

sociale economie om zo de aansluiting met een 

werkcontext (opnieuw) te maken. Ze maken 

kennis met gestructureerde arbeid in een realis-

tische werkomgeving, maar zonder de druk van 

een betaalde baan en een arbeidscontract. Op 

deze manier kunnen ze ervaring opdoen om 

daarna mogelijk toch te kunnen gaan werken in 

het normaal economisch circuit.  

 

DAGONDERSTEUNING VANUIT HET VAPH 

Volwassenen met de diagnose ASS kunnen bij 

verschillende diensten vanuit het VAPH terecht 

voor dagondersteuning. Dit kan binnen een dag-

centrum, een voorziening waar er doorheen de 

dag zinvolle dagbesteding wordt voorzien voor 

personen met een handicap. Mogelijke activitei-

ten die ze daar aanbieden zijn vaak heel divers: 

koken, snoezelen, houtbewerking, semi-

industrieel werk, enz. Daarnaast zijn er ook voor-

zieningen die dagbesteding aanbieden binnen 

een specifieke vorm van hun werking zoals bras-

serie De Kapelanij in Zutendaal. Hier werken de 

cliënten met ASS mee in de keuken of in de be-

diening terwijl ze ondersteund worden door be-

geleiders vanuit onze thuisbegeleidingsdienst 

LSA.  

https://dienstencentrumklavertje.be/begeleid-werk-work/
https://dienstencentrumklavertje.be/begeleid-werk-work/
https://dienstencentrumklavertje.be/begeleid-werk-work/
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De keuze die je kan maken wordt vooral bepaald 

door het budget waar je recht op hebt. Wanneer 

je een Persoonsvolgend Budget (PVB) krijgt, kan 

je verschillende vaste dagen in de week naar een 

dagcentrum. Wanneer je enkel recht hebt op 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), kan je 

maximaal 91 dagen een beroep doen op een 

RTH-aanbieder voor dagopvang (in halve of volle 

dagen). 

Meer informatie vind je op https://
www.vaph.be/organisaties/vza/ondersteuning.  
 
 

 

VRIJWILLIGERSWERK 

Personen met ASS kunnen ook als vrijwilliger aan 
de slag. Dit kan ook een zinvolle manier van dag-
besteding zijn om diverse redenen: werkervaring 
opdoen om zo je kansen op betaald werk te ver-
groten, nieuwe mensen leren kennen of gewoon 
iets doen wat je graag doet en zo iets waarde-
vols voor jezelf en voor de samenleving doen. 
Meer informatie rond vrijwilligerswerk vind je op 
https://vrijwilligerswerk.be/.  

De eigen bijdrage voor RTH (kostprijs van een huisbezoek) is  

geïndexeerd. 

 

Concreet betekent dit dat vanaf 1 mei 2021 de nieuwe kostprijs 

voor ambulante, mobiele en groepsbegeleidingen € 5,43 zal     

bedragen. 

 

Kostprijs huisbezoek 

https://www.vaph.be/organisaties/vza/ondersteuning
https://www.vaph.be/organisaties/vza/ondersteuning
https://vrijwilligerswerk.be/
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AUTITHEEK 
VERDER STUDEREN/WERKEN MET ASS  

In onze autitheek kunnen jullie terecht voor boeken over het thema ‘verder studeren met ASS’ of 

‘werken met ASS’. Wij hebben alvast een aantal boeken uitgekozen die we jullie kunnen aanraden. 

Nieuwsgierig naar nog meer boeken en materiaal? Neem een kijkje op www.lsa.be/autitheek. 

Geprikkeld om te weten: verder studeren met autisme (Valérie Van Hees 

en Herbert Roeyers) 

Het boek is een initiatief van de Arteveldehogeschool, dienst studieadvies. In 

het boek staat een duidelijke uitleg over wat ASS is en welke moeilijkheden 

mensen met ASS ervaren in het hoger onderwijs. Daarnaast wordt er ook uit-

gebreid stilgestaan bij de sterktes van mensen met ASS en de meerwaarde 

die zij kunnen hebben in een werkomgeving. Er worden concrete voorbeel-

den genoemd en op de bijgevoegde dvd staan getuigenissen van mensen 

met ASS en hun docenten/werkgevers. Er staan concrete tips in het boek om 

mensen met ASS de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben in 

het hoger onderwijs. Een aanrader! 

 

Werken met Asperger (Rudy Simone) 

Een boek, geschreven uit eigen ervaring van een persoon met ASS die op 

de werkvloer er het beste van maakt. Rudy Simone vertelt in dit boek over 

de zoektocht naar werk en het behouden van een baan bij mensen met 

asperger. Ze geeft herkenbare voorbeelden en na elk hoofdstuk staan er 

tips voor zowel de werknemer als de werkgever. Het geeft weer wat de 

uitdagingen zijn binnen werkgebied voor een werknemer met ASS alsook 

voor diens werkgever en collega’s. Het is niet enkel beschrijvend, ook 

geeft het concrete tips om mee aan de slag te gaan. Rudy Simone be-

schrijft dat mensen met asperger vaak een groot aanpassingsvermogen 

hebben, zodat het lijkt dat er niets aan de hand is, terwijl hen dit toch veel 

energie en moeite kost. Een goed boek om ook aan de werkgever te ge-

ven. 

http://www.lsa.be/autitheek
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Vroeger hadden we een stress bal, nu zijn er de fidget toys. De nieuwst rage onder dit speelgoed 

is de Pop It. Het werkt rustgevend, stress verlagend en helpt ook om vrije tijd in te vullen.  

Je kan het eenvoudigweg ‘poppen’, dus de bolletjes induwen langs de ene kant, wat een plop-

pend geluid geeft, het omdraaien en opnieuw ‘poppen’. Er zijn ook verschillende spelletjes te be-

denken met de Pop It, zowel alleen te spelen als met meerdere kinderen. Op Tik Tok vinden we 

bijvoorbeeld filmpjes over poppen met een knikker: Plaats een knikker in een bolletje. Draai de 

Pop It om. Plop om de beurt een bolletje. Diegene die de knikker plopt, is verloren.  

Verder studeren met autisme (Isabelle Vloeberghs en Ruth De Pau) 

Het boek is samengesteld door studentenbegeleiders van de Dienst voor 

Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Het 

heeft als doel: studenten met ASS handvatten geven om hun studie in het 

hoger onderwijs goed aan te pakken. Er worden verschillende fasen en as-

pecten belicht van de studieloopbaan en daarbij wordt er stilgestaan bij een 

aantal veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen. Verder wil 

het boek een leidraad zijn voor het onderwijzend en begeleidend perso-

neel. Eerst wordt ASS uitgelegd. Daarna worden er tien aspecten besproken 

die horen bij een studie hoger onderwijs en worden er tips gegeven voor de 

student zelf en voor zijn omgeving. Het boek is ontstaan vanuit de praktijk –

vooral vanuit het geloof in de kracht van deze studenten – en is geschreven 

voor de praktijk. 

TIP 
POP I T  
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WAT ZEGT DE WETENSCHAP? 

AUTISME EN COMPENSEREN  

Chloè Bontinck, de wetenschappelijk medewerker 

van de Liga Autisme Vlaanderen, schrijft samen-

vattingen van wetenschappelijke inzichten om-

trent autisme. In deze editie bekijken we het the-

ma ‘autisme en compenseren’.   

Hoe komt het dat mensen met ASS niet altijd ASS 

lijken te hebben? Ze praten met ons net zoals an-

deren, dus betekent dit dat ze geen ASS meer 

hebben? Of dat ze iets hebben bijgeleerd waar-

door ASS-kenmerken lijken te verdwijnen?  

Er bestaat een groot vermoeden dat deze perso-

nen met ASS compenseren voor hun onderliggen-

de moeilijkheden. In de dagelijkse praktijk merken 

we dit vaak op, maar er is nog maar weinig we-

tenschappelijke literatuur die dit beschrijft. Dit 

komt omdat er geen eenduidige definitie is van 

compenseren.  

Waar gaat het dan over? De persoon met ASS 

gaat bepaalde van zijn tekortkomingen omzeilen 

door nieuwe strategieën te creëren. Zijn gedrag 

verandert waardoor het lijkt of de beperking er 

niet meer is, maar dit klopt niet. Het is slechts een 

façade: de persoon met ASS reageert op een an-

dere manier waardoor het lijkt alsof het onderlig-

gende probleem weg is, maar dit is dus niet zo. Ze 

doen dit ook niet altijd bewust en het is zeker niet 

vanzelfsprekend. Compensatiegedrag wordt vaker 

vastgesteld bij mensen met ASS die over een ho-

ger IQ beschikken. 

Bij mensen met ASS is het onderzoek naar com-

penseren uitermate belangrijk. Het kan immers 

een grote impact hebben op enkele belangrijke 

vaststellingen, namelijk: 

• Dat ASS een zeer gevarieerde stoornis is, met 

zeer veel verschillen tussen mensen met ASS on-

derling; 

• Dat sommige mensen met ASS beter in staat zijn 

bepaalde doelen te bereiken (bv. zelfstandig wo-

nen) doordat ze kunnen compenseren; 

• Dat sommige mensen met ASS pas op latere 

leeftijd de diagnose ASS krijgen omwille van com-

pensatiegedrag, met een vertraagde opstart van 

ondersteuning als gevolg; 

• Dat de diagnose ASS bij vrouwen vaker niet of 

pas op latere leeftijd wordt gesteld, doordat ze 

meer zouden compenseren dan mannen met ASS. 

Wat betekent dit nu voor de personen met ASS 

zelf? Er zijn een aantal voordelen aan het kunnen 

compenseren: vergrote zelfstandigheid, relaties 

die goed lopen en deelname aan de samenleving. 

Anderzijds vraagt compenseren ook veel energie, 

wat dan voor stress kan zorgen. Dit maakt dat het 

dan ook niet automatisch leidt tot beter functio-

neren. Bij te hoge stress kan dit leiden tot bijko-

mende geestelijke gezondheidsproblemen.  

Dit leert ons dus vooral dat we erg bedacht moe-

ten zijn voor mogelijk compensatiegedrag bij per-

sonen met ASS en de energie die ze hierin inves-

teren.  

Bronnen: publicaties van Lucy Anne Livingston en collega’s (o.a. 

Quantifying compensatory strategies in adults with and without 

diagnosed autism, Conceptualising compensation in neurodeve-

lopmental disorders: Reflections from autism spectrum disorder) 
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Een app voor jongere/volwassen en hun ouders 

De app ‘gevoelsthermometer’ is een online hulpmiddel waar jongeren/volwassenen hun emoties kun-

nen registreren. De app kan gedownload worden op de smartphone wat het heel toegankelijk maakt 

voor jongeren. 

 

 

Wanneer ze inloggen, krijgen ze een duidelijk overzicht van allerlei mogelijke gevoelens 

en kiezen hieruit het gevoel dat op dat moment bij hun past. Deze registraties kunnen 

ze opslaan.  

 

 

Ze kunnen deze registraties ten alle tijde raadplegen. Op deze manier krijgen ze meer inzicht in hun 

eigen emoties. Daarnaast kunnen deze registraties ook een hulpmiddel zijn voor hulpverleners om sa-

men met de jongeren te zoeken naar de oorzaak van deze gevoelens en hoe ze hiermee kunnen om-

gaan.  

De app is zo gemaakt dat het ook voor ouders een hulpmiddel kan zijn in het communiceren om hun 

zoon of dochter omtrent emoties. Veel jongeren met ASS hebben niet de communicatieve vaardighe-

den om te praten over hun gevoelens. Deze app helpt hun enerzijds om de gevoelens een naam te ge-

ven, maar anderzijds ook om het bespreekbaar te maken met de ouders. De registraties die de jonge-

ren maken, kunnen namelijk verbonden worden met een dashboard waarop ouders kunnen inloggen. 

Op deze manier blijven ouders op de hoogte van de emoties van de jongere en kunnen ze hierover in 

gesprek gaan.  

 

Jongeren kunnen de gevoelsthermometer app gratis downloaden. Het dashboard voor ouders is beta-

lend (5 euro per maand).  

 

Heb je interesse of vragen, ga dan naar https://gevoelsthermometer.be/ of mail naar in-

fo@gevoelsthermometer.be 

APP IN DE KIJKER 

GEVOELSTHERMOMETER  

https://gevoelsthermometer.be/
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VORMINGEN 
Ons volledig aanbod cursussen en vormingen vind je terug op www.lsa.be. 

 

Meer informatie en andere data vind je terug op www.lsa.be. 

Ook hier kan je je inschrijven voor de vormingen. 

BRUSSENCURSUS - 90 EUR 

In september 2021 start de vol-

gende brussencursus.  

Op 7 woensdagnamiddagen 

staan kinderen van het 3e 

t.e.m. het 6e leerjaar centraal. 

Aan de hand van leuke activi-

teiten en opdrachten leren ze 

meer over autisme. 

 

 

 

BRUSSENBELEEFDAG 

10,86 EUR 

In de kerstvakantie kruipen we 

in het leven van je broer of zus. 

Op een toffe manier gaan we 

ontdekken hoe jullie broer/zus 

dingen op een andere manier 

beleeft dan jou.  

We maken er een leuke dag 

van met interessante weetjes, 

activiteiten om zo je broer of 

zus en elkaar beter te leren 

kennen. 

BRUSSENTWEEDAAGSE VOOR 

JONGEREN - 25 EUR 

Twee dagen achter elkaar in de 

zomervakantie (5,6 juli) wor-

den er leuke activiteiten geor-

ganiseerd voor broers en zus-

sen voor jongeren met ASS. De 

jongeren leren meer over ASS 

aan de hand van gezamenlijke, 

toffe activiteiten en inleefmo-

menten.  

                     BRUSSENWERKING  

Aanbod zomer-najaar 2021  

Een meervoudig aanbod voor broers en zussen van kinderen met ASS.  

http://www.lsa.be
https://lsazonhoven.wixsite.com/lsavormingen/
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Het coronavirus blijft na een jaar nog steeds ons leven beheersen.  En neen, we gaan jullie niet verve-

len met het zoveelste lange artikel over de do’s-and-don’ts in deze toch wel bizarre tijd. 

We willen jullie meenemen naar ons youtube-kanaal.  In een leuk filmpje proberen we jullie wegwijs te 

maken in wat kan helpen in deze coronatijd, via 5 helpende handen.  

Veiligheid en zekerheid bieden 

Rust in het hoofd brengen 

Verbondenheid creëren 

Autonomie en controle 

Hoop en perspectief bieden 

Benieuwd?  Kijken jullie mee?  : https://www.youtube.com/watch?v=d5PiLMpmS0k  

 

Vergeet zeker niet onze andere filmpjes te bekijken en maak kennis met Lars! ( YouTube: Limburgse 

Stichting Autisme) 

https://www.youtube.com/channel/UC8XmBjLx87lh_H2D-uiuQXA 

Wegwi j s  in  coronat i jd  

https://www.youtube.com/watch?v=d5PiLMpmS0k
https://www.youtube.com/channel/UC8XmBjLx87lh_H2D-uiuQXA
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VIJVERPLEIN 
Bewoners  ver te l len  

BIRGIT 

Carrefour 

Wanneer ga je naar de Carrefour en hoelang al? 

Ik ga elke donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur 

naar de Carrefour. Ik werk daar al een jaar, maar 

door de corona ben ik wel enkele maanden niet 

gegaan.  

Wat doe je daar juist? 

Ik vind het wel fijn dat ik meer en meer verant-

woordelijkheid krijg. Eerst waren mijn taken 2 ray-

ons aanvullen. De rayons van groenten en beleg. 

Nu komt daar soms de rayon van de zuivelpro-

ducten bij. Vorige week mocht ik ook de rayon van 

mijn bazin doen. Dat is wel spannend omdat het 

natuurlijk die van de bazin is. 

Op vrijdag heb ik ook de taak om de ‘30%’-sticker 

op producten te plakken. Ze hebben mij ook ge-

zegd dat ik die rol met de stickertjes moet bewa-

ken met mijn leven, dus dan doe ik dat ook. Als ik 

ga drinken of ergens naartoe ga, dan neem ik die 

altijd mee. Ik moet ook de rekken van voren 

zetten, dat wil zeggen alle producten helemaal 

naar voren schuiven. Ik zeg dan “schijn bedriegt” 

want ook al is het rek niet volledig vol, toch lijkt 

het zo. Het kan dan wel frustrerend zijn als een 

klant weer een product uit het rek haalt als ik die 

juist mooi heb gelegd. Voor ik wegga kijk ik dan 

soms of alles nog mooi ligt. Nog niet zo lang gele-

den heb ik een complimentje gekregen. Ze zeggen 

dat ik de rechterhand ben van mijn collega. Dat 

vind ik wel een groot en mooi compliment. 

 

 

Wat vind je leuk op je werkplaatsen? 

Ik vind het leuk dat ik verantwoordelijkheden krijg. 

Als ik gedaan heb met werken, is het altijd leuk om 

dan na de drukke dag een frietje te eten. Het is 

leuk dat ik afwisseling en variatie heb. Altijd het-

zelfde doen is niets voor mij. Daarom ben ik ge-

stopt op de andere plaats. 

Kapelanij 

Wat is De Kapelanij en hoelang werk je daar al? 

De Kapelanij is een brasserie in Zutendaal, de ho-

reca dus. Mensen komen iets drinken maar kun-

nen ook iets komen eten. Ik werk al vijf jaar bij De 

Kapelanij. Toen het gestart is ben ik direct mee in-

gestapt.  

Wanneer werk je daar? 

Door de corona kan ik er nu niet gaan werken 

maar normaal op woensdag op vrijdag en op zater-

dag. Dat zijn ook vaak de drukkere momenten in 

De Kapelanij maar dat vind ik wel fijn. Als het dan 

wat te druk wordt, help ik in de keuken met bij-

voorbeeld de afwas. 

Wat doe je in De Kapelanij? 

Ik help zowel in de bediening als in de keuken met 

de bereidingen. Ik ken elk gerecht dat er gemaakt 

wordt dus ik help daar ook mee als ik in de keuken 

sta. Daarnaast help ik ook in de zaal bij bijvoor-

beeld de bediening van de klanten. Sommige vrij-

willigers doen maar één van de twee, ofwel de 

keuken of de zaal, maar ik vind beide leuk om te 

doen. Soms mag ik ook dingen uitleggen aan stu-

denten of nieuwe vrijwilligers.  
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LUC 

Waar doe je als dagbesteding en wanneer? 

Ik doe dagbesteding op dezelfde plaats als waar ik 

woon, in het Vijverplein. We doen daar verschillen-

de dingen, er zijn “ateliers” zoals crea, hout, bewe-

ging, individuele activiteiten, … Ik ga elke dag, van 

maandag tot vrijdag. 

Welke dingen doe jij vooral graag? 

Ik doe hout wel graag. Ik heb de plankjes mee uit-

gezaagd. Ik speel ook vaak spelletjes: monopoly, 

Phase 10, gamen op de Switch, kaarten. Dat doe ik 

allemaal heel graag. In de crea heb ik met klei een 

kikker gemaakt en servetten geplooid. Soms vraagt 

de gemeente Zutendaal ons ook dingen te doen, 

zoals enveloppen vullen. Daar help ik dan ook mee. 

Soms zijn we met meer, met 8 bijvoorbeeld, maar 

soms ook maar met een paar. Met de begeleiding 

is het ook leuk, met hen kan ik lachen. 
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KAPELANIJ 
Alternat ieve dagbested ing  

De alternatieve dagbesteding in de Kapelanij is 

van start gegaan! 

 

Vermits er nog geen zicht was op de heropening 

van de Horeca zijn we op 2 maart reeds gestart 

met een alternatieve dagbesteding.  Zo kunnen 

we de deelnemers gedurende twee dagen per 

week een zinvolle tijdsinvulling bezorgen en kun-

nen we de Kapelanij samen klaarstomen voor de 

heropening op 1 mei.  We kijken er al naar uit! 

 

De werking van de Kapelanij werd tijdens de slui-

tingsperiode grondig onder de loep genomen en 

er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd.  

Vanaf nu zullen er 4 begeleidsters instaan voor de 

ondersteuning en begeleiding van onze deelne-

mers.  Tijdens minder drukke momenten in de Ka-

pelanij zullen er alternatieve activiteiten aangebo-

den worden zoals semi werk, creatieve opdrach-

ten, strijken van keukenhanddoeken, enz.  We 

streven naar een zo groot mogelijke zelfstandig-

heid van onze deelnemers! 

 

Er is nog veel werk, we zijn er dan ook meteen in 

gevlogen! De keuken kreeg een flinke poetsbeurt. 

Er werden nieuwe tafels en rekjes in mekaar ge-

zet, picto’s geknipt en gelamineerd, nieuwe rek-

ken voor leeggoed geïnstalleerd, handdoeken ge-

streken, lekker gebakken en nog zoveel meer.  

Ook op het terras is er werk en werd er alvast on-

kruid gewied. 
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Zowel de begeleiding als ook de deelnemers zijn 

blij met deze start!  Iedereen krijgt zo ook de kans 

om mekaar alvast te leren kennen voordat de ho-

reca weer open zal gaan.   Er wordt dan ook regel-

matig tijd gemaakt voor een wandeling of bij 

slecht weer een spelletje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken er naar uit om iedereen vanaf 1 mei te 

verwelkomen en jullie te laten kennismaken met 

onze vernieuwde werking! 

Verder willen we jullie ook al een nieuwtje ver-

klappen!  In de Kapelanij zal er weldra  een win-

keltje geopend worden genaamd                                    

“ ’t MagASSijntje”.  Hier zullen producten ver-

kocht worden die zowel in de dagbesteding van 

Vijverplein als in de dagbesteding van de Kapela-

nij gemaakt zullen worden. 
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KAPELANIJ 
Deelnemers  dagbested ing aan 

het  woord  

 

Ik ben B., 26 jaar en woon in Residentie Vijverplein gelegen naast de Kapelanij.  Deeltijds werk 

ik in de Carrefour en deeltijds in de Kapelanij.  Mijn interesse gaat uit naar fotografie, hier wil ik 

graag een cursus rond gaan volgen.  Verder hou ik me bezig met het schrijven van boeken.  Zo 

schreef ik een boekje voor kleuters over een kleine panda. Ook hou ik van zingen en dansen. 

De Kapelanij is voor mij sinds 5 jaar een beetje mijn tweede thuis.  Ik hou van de mopjes die er 

gemaakt worden en de afwisseling tussen de keuken en de zaal.  Verder vind ik het ook fijn dat 

ik verantwoordelijkheid kreeg voor bepaalde taken. 

Mijn takenpakket is erg ruim: in de zaal opdienen, bestellingen opnemen en tafels afruimen.  In 

de keuken wraps, croques, salades, sauzen, broodjes,… maken.  Alles van de koude kant ken ik 

en kan ik bij helpen.  Ook helpen bij de afwas, ingrediënten halen voor de kok, cake snijden, 

desserts helpen maken of andere opdrachten van de kok horen tot mijn taken. Af en toe ook 

eens naar de winkel gaan.  In de keuken vind ik eigenlijk alles leuk, behalve salade wassen  

tenzij ik het mag aanleren aan iemand nieuw.  In de zaal hou ik niet zo van het opruimen.  Het 

contact met de klanten  en ijsjes geven aan de kindjes vind ik het leukste in de zaal. 

Foto door Andrea Piacquadio via Pexels 

https://www.pexels.com/nl-nl/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/gewas-man-gieten-rode-wijn-in-glas-in-restaurant-3756623/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ik ben B., 25 jaar en woonachtig in Zutendaal.  Ik hou van zwemmen, een boek 

lezen en Bingewatchen.  Verder ga ik graag naar de stad, een museum of de die-

rentuin.   

Voor mij is de Kapelanij een fijne werkplaats waar ik onder mensen kan zijn, 

maar ook mijn eigen ding kan doen.  Ik ben graag in de Kapelanij.  Reeds 4 jaar 

kan je me gedurende 10u per week in de Kapelanij vinden! 

Op dinsdag sta ik in de keuken.  Eerst haal ik de taart of ga ik naar de winkel voor 

benodigdheden voor de kok.  Ik bak cake voor bij de koffie, maak croque monsi-

eurs en verzorg de saladebar.  Samen met de kok maak ik salades en ook de 

dressings.  Soms help ik bij het snijden van de groenten.  Ook help ik bij het on-

derhoud van de keuken en de afwas.  Op donderdag sta ik in de zaal en neem ik 

bestellingen op, bedien ik de klanten en ruim ik de tafels af. 

Het liefst sta ik in de zaal.  Het contact met de klanten vind ik fijn.  Ik hou van de 

afwisseling in de Kapelanij. 

   Ik ben N. en wordt bijna 22 jaar.  Samen met mijn broer en zus woon ik bij mijn 

vader in Maasmechelen.  In het weekend ga ik graag shoppen met vrienden of 

fietsen.   

   Via mijn thuisbegeleidster, Annelies, kwam ik enkele jaren geleden terecht in de 

Kapelanij.  Helpen in de Kapelanij geeft me rust in mijn hoofd en ik hou ervan 

om onder de mensen te zijn. 

   Meestal help ik in de keuken bij de afwas, het snijden van groenten, cake bak-

ken, croque monsieurs maken of pannenkoeken bakken.  In de zaal help ik bij 

het opnemen van bestellingen, bedienen van klanten en het afruimen van de 

tafels.  Ook het ontvangen van klanten en naar hun tafel brengen hoort tot mijn 

taken.  Soms ga ik ook naar de winkel om extra boodschappen te halen.  Iedere 

keer is er voor mij een overzicht met de taken die ik mag doen. 

   Wat ik lastig vind is drank op een plateau naar de tafel brengen, doordat ik dan 

ga bibberen.  Soms ben ik ook bang de klanten verkeerd begrepen te heb-

ben.  Toch sta ik het liefst in de zaal.  Ik word rustig van het contact met de klan-

ten.   
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ONTSPANNING 
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Er zijn een aantal kampen georganiseerd voor kinderen met ASS in Limburg: 

12-14 juli: Atletiek voor kinderen met autisme i.s.m. AC Genk (6-12 jaar), zonder overnachting  

16-18 augustus: Atletiek voor kinderen met autisme i.s.m. AC Genk (6-12 jaar), zonder overnachting 

3-5 november: sportkamp voor jongeren met autisme in Alken, Tongeren en Kortessem (8-12 jaar), 

zonder overnachting 

Voor meer info kan u contact opnemen met Hilde Baudui (Hilde.Bauduin@sport.vlaanderen) 

Nieuw voor G-sporters  

Foto door Jimmy Chan via Pexels 

https://www.pexels.com/nl-nl/@jimbear?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vier-jongens-rennen-op-de-rails-2310482/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Donkweg 49 • 3520 Zonhoven 

011/ 55 99 60 • LSA@wegwijs.stijn.be 

www.lsa.be 

facebook.be/limburgsestichtingautisme 


