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INZETTEN OP MEER VRIJE TIJD 
VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

MET EEN BEPERKING

Ontmoeten Expertise Vrije tijd
op maat

Cultuur Sporten Bijleren

Samen spelenReizen en 
weekends

JEUGDWERK VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN MET EEN BEPERKING IN HET 

ZUIDEN VAN OOST-VLAANDEREN



Elk kind heeft recht op een leuke vrijetijdsbesteding in zijn/ haar eigen omgeving. Helaas is dit voor 
kinderen met (het vermoeden van) een beperking niet altijd even makkelijk. 
Zo heeft het vrijetijds-aanbod in de regio het Zuiden van Oost-Vlaanderen een extra stimulans 
nodig om te groeien. We willen met dit project de nodige ondersteuning voorzien om dit waar te 
maken. 

Kleine aanpassingen maken een groot verschil
Je aanbod openstellen voor kinderen met (het vermoeden van) een beperking betekent niet dat je je 
werking helemaal moet veranderen. Vaak kan je met kleine aanpassingen al een groot verschil maken. 

Maar hoe begin je hieraan? Hoe kan je werken aan toegankelijkheid? Welke aanpassingen zijn nodig? 
Hoe brengen we de juiste mensen samen?  Dit zijn maar enkele vragen waar wij jou en je werking 
graag in ondersteunen. 

Een project dat bruggen wil bouwen
Dit project is een initiatief van vzw Oranje, De Stroom en Groep Ubuntu x8k. Drie organisaties die in 
verschillende regio’s aan de slag gaan met de noden van kinderen, jongeren en volwassenen met een 
beperking. We willen onze kennis tot bij het bestaand, lokaal jeugdwerk brengen. Daarnaast 
willen we verbindingen zoeken en mensen samen brengen om uiteindelijk tot ontmoetingen te 
komen. Zo creëren we samen met jou meer speelkansen voor deze kinderen en jongeren. 

We werken op maat van jouw organisatie. Op basis van jullie vragen, de noden van ouders en 
kinderen in de buurt, de mogelijkheden en draagkracht van vrijwilligers werken we samen met jou een 
persoonlijk traject uit. 

Waarin kunnen we ondersteunen?
• Noden detecteren
• Gratis ondersteuning en advies op maat
• Verbindingen zoeken met andere organisaties in de buurt
• Vorming voor vrijwilligers en beroepskrachten
• Ondersteuning in communicatie
• Creëren van inspraak van kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk 
• Inspiratie en kennis delen
• ...

Onze brugfiguur
Maak kennis met Lore. Lore gaat aan de slag met jouw vragen en noden.  
Samen met jou stippelt ze een ondersteuningstraject of ontmoetingsmoment uit.  
Contactgegevens : lore.vanhauwenhuyse@oranje.be - 0499 75 09 74

VRIJE TIJD VOOR ELK KIND WELKE ONDERSTEUNING 
BIEDEN WE?


