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INTRO
Beste lezer,
Het zomert voor de tweede keer dit jaar: een loden zon weegt op het
landschap, op mensen en dieren, maar vooral op de vruchten van het
veld, op bomen, bloemen en grassen.
De harde schijf van mijn pc ratelt, in een geslaagd proces van
herorganiseren van data, de defragmentatietool zet alles netjes op zijn
plaats en vormt die geheugenmassa tot een harmonisch geheel.
Zo’n tool mis ik in mijn brein: begrippen dwarrelen dooreen. Veel ervan
zijn in Nederland geboren en veelvuldig herkauwd in Vlaanderen: PAB en
PGB, burgerschap en inclusiedenken, VAPH en VGPH, PTP, zorgvraagverheldering en contactpersoonschap.
Misschien is het vakantiegebeuren een goed moment voor onze interne
defragmentatie. Zoals in de slaap het voorbije dagproject verwerkt en in
goede banen geleid wordt, zo biedt de vakantie ook voor ons vrijwilligers
relax, rust en tijd voor genieten, tijd ook om alles op een rijtje te zetten
Als voorzitter wil ik graag onze hele FOVIG achterban een aangename
vakantietijd toewensen met een leuke trip, genieten van tuin en zon, of
gewoon van samenzijn rond een lekkere barbecue.
Met september komen we dan uitgerust terug in actie, en hopelijk is heel
dat begrippenkader dan op zijn pootjes gevallen, doorzichtig en voor
iedereen in echte samenhang.
Maar dit is dit beslist ‘wishful thinking !’
Naast de gebruikelijke inhouden biedt dit nummer van ons tijdschrift ons
een basistekst rond recht op zorg, een overzicht van recente
verwezenlijkingen in de sector door staatssecretaris Délizée, en een
inspirerende tekst van de hand van Armand Pauwels

Toon Callewaert,
voorzitter
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RAAD VAN BESTUUR

nationaal

07/06/11

Gezien we op de algemene vergadering van 19.03.2011 niet over de
vereiste 2/3 meerderheid beschikten om de aanpassing van de statuten
goed te keuren, diende dit agendapunt in een bijkomende algemene
vergadering hernomen te worden. Deze vergadering is als een bijkomende
algemene vergadering te beschouwen.

1.

Opvolging verslag
 Opstart werking Vlaams-Brabant
o Drie aanwezigen waren tot nu toe nog niet bij de werking van
FOVIG betrokken.
o We proberen met het huidige kleine groepje verder op weg te
gaan
o Hugo Verhoeven maakt een verslag van deze vergadering
o In het volgende ledenblad verschijnt een oproep voor nieuwe
kandidaten en medewerkers
 Algemene vergadering
o Uitstekende inleiding en spreker
o De catering werd goed betaald en de verhouding prijs/kwaliteit
had beter gekund
 Recht op zorg
o Er mag geen twijfel over bestaan dat FOVIG de acties van de
oudergroep rond ‘Recht op zorg’ ondersteunt
o De basisvisie die werd uitgeschreven wordt in het volgende
ledenblad gepubliceerd
 Regelgeving IMB
Er wordt hieraan aandacht besteed in het volgende ledenblad
 Kosten gebruiker
o FOVIG vindt het niet aangewezen om hier opnieuw onderzoek
en bevraging rond te doen
o Het zal samen met Gezin en Handicap en Inclusie ervoor
pleiten dat eventuele ontoereikende subsidiëring van de
hulpverleners niet kan verhaald worden op de gebruikers.
De kosten voor de gebruikers kunnen niet zomaar stijgen.
Dit dient steeds het voorwerp te zijn van overleg met de
gebruikersraad. Ook eventuele supplementen moeten hier ter
sprake komen. Overeenstemming en wederzijds akkoord is
nodig.
De
overheid
houdt
hier
toezicht
op.

2.

Wijziging statuten
De wijziging van statuten voorgesteld op de eerste algemene
vergadering wordt goedgekeurd op deze bijkomende algemene
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vergadering.
Ze worden verder op punt gesteld om gepubliceerd te worden in het
Staatsblad.

3.

VGPH
 Er is vooruitgang en men groeit naar een oplossing
 De werkgroepen rond structuur, lidmaatschap en zorgregie
hebben positieve resultaten opgeleverd
 KVG en Gezin en Handicap zijn terug toegetreden tot de
algemene vergadering
 Een aantal zaken dienen nog uitgeklaard:
o De centrale structuur van het VGPH
o De samenstelling van de Raad van Bestuur en de regeling voor
het stemrecht
 De werking wordt veel meer geconcentreerd op de zorgregie. Men
is niet uitgegaan van een enge definitie. Principieel moet alles wat
op het niveau van de ROG’s ter sprake komt verder door het
VGPH kunnen opgenomen worden. Tegelijkertijd is er een betere
inhoudelijke
beschrijving
en
afbakening
van
mogelijke
aandachtsgebieden
 De gebruikersverenigingen die lid zijn krijgen duidelijker
verplichtingen:
o Afvaardiging naar de Raad van Gebruikers verzekeren
o Link naar de zorgregie verzekeren
 De voorwaarden voor het lidmaatschap worden scherper
omschreven. Mogelijks zullen hierdoor een aantal verenigingen
moeten afhaken. Er worden vier criteria omschreven. Men moet
aan 3 van de 4 criteria voldoen. Er is nog enige onduidelijkheid
over de voorwaarde in verband met het vereist minimumaantal
van 250 leden. Mogelijks zal dit nog moeten verduidelijkt worden
of bijgestuurd
 Een nieuwe Raad van Bestuur moet binnenkort opnieuw verkozen
worden.
Hugo
zal
zich
opnieuw
kandidaat
stellen.

4.

Nationaal voorzitterschap
 Marc Van Gestel is bereid om het nationaal voorzitterschap op
zich te nemen
 De RVB stelt vast dat er geen andere kandidaten zijn voor
deze functie
 We zijn Marc dankbaar voor zijn kandidatuur
 We ondersteunen zijn kandidatuur en bevestigen dat we
graag met hem verder op weg willen gaan
 We zijn ervan overtuigd dat hij een meerwaarde zal
betekenen door:
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o Zijn gedreven en volgehouden engagement
o Zijn technische onderlegdheid en kennis
 Hij zal onze vereniging uitstekend kunnen vertegenwoordigen
naar de buitenwereld
 We stellen met genoegen vast dat hij nadruk legt op het
uitdragen van visie en inhoudelijke standpunten
 Wij rekenen er op dat hij zich zal laten dragen door onze
groep en hem op die manier ook zal vertegenwoordigen
 We gunnen hem de tijd om af te ronden en stop te zetten wat
hij zich voorgenomen heeft en zich klaar te maken om in
2012 de fakkel over te nemen van de huidige voorzitter Toon
Callewaert.

5.

Trajectbegeleiding
 Het is duidelijk dat hiervoor in elke provincie minstens
samenwerkingsverbanden nodig zijn. Dit kan resulteren in de
oprichting van nieuwe VZW’s. Hopelijk krijgen we geen te
versnipperd landschap als resultaat.
 Antwerpen
Er zijn momenteel 2 VZW’s: ‘Traject’ en ‘Op maat’. Hugo is
medeoprichter van de VZW ‘Op maat’. Hiervan maken deel uit:
gebruikers, zorgverleners, verwijzers (MDT’s). Het is momenteel
nog niet haalbaar om tot één VZW te komen
◊
West-Vlaanderen
Men pleit voor het oprichten van één VZW en één centrale
dienst. Dit is nog niet gerealiseerd
◊
Oost-Vlaanderen
Er is een samenwerkingsverband tussen de zorgverstrekkers.
◊
Limburg
Geen precieze informatie over deze provincie.

Luc De Vos
Secretaris
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FOVIG OOST-VLAANDEREN.
1.

01.06.2011.

Vraagverduidelijking
 De veranderingsmanager wil de middelen van trajectbegeleiding
gebruiken voor het voortraject. Zoals hij her voorstelt is het een
filter op de wachtlijsten en zou iedereen eerst naar zo een loket
moeten stappen om eerst te zien of in zijn netwerk of in het
reguliere circuit geen oplossingen zijn en dan pas de vraag stellen
bij het VAPH. Dit houdt in dat er een voorafgaande bijkomende
toegangspoort gecreëerd wordt en dat het iets langer duurt voor
men op de wachtlijst komt. Er zouden drie loketten per provincie
komen. De gebruikers maken een nota hierover en bezorgen deze
aan de beleidsgroep permanente cel en toetsen dit af met de
verschillende provincies.
 Op 30 juni is de algemene vergadering van de Raad van
gebruikers. De minister zal hierop aanwezig zijn. Het hoger
geschetst probleem zal hier naar voor gebracht worden.
 We vernemen dat het Vlaams Welzijnsverbond in elke gemeente
een zorgadviseringsloket zou willen installeren

2.

Basisvisie recht op zorg (zie volledige tekst verder)
 Kern van de visie is dat het begrip recht op zorg moet gekoppeld
worden aan de persoon via de definitie van handicap. We zijn van
oordeel dat deze definitie behoorlijk streng is en in overeenkomst
met internationale opvattingen en stromingen.
 Recht op zorg mag niet afhankelijk gemaakt worden van de
uitbouw of realisatie van de zorg en de zorggarantie die hieruit
eventueel kan voortvloeien
 We stellen vast dat er op het terrein te weinig effectief gedaan
wordt voor de zwaarste en schrijnendste gevallen.
 Prioriteitsgraden in de zorgregie kunnen als een drukking
aangewend worden maar hebben nooit een verplichting tot
gevolg.
 De instellingen doen reeds veel en toch hebben zij niet de
middelen om alles aan te kunnen
 Op dit schrijven heeft geen enkele gebruikersorganisatie
gereageerd
 Een aantal beleidsverantwoordelijken hebben begrip voor onze
vraag en beschouwen ons document als waardevol.

3.

Gebruikersraad: taakverdeling, verkiezing
 In alle voorzieningen loopt dit ongeveer gelijk, meestal zijn er
niet te veel kandidaten waardoor verkiezing niet echt noodzakelijk
is.
8

 De agendapunten mogen bij sommige voorzieningen niet te
ingewikkeld zijn aangezien de bewoners in deze raad zitten.
 In VZW Blijdorp zijn de gebruikers betrokken bij de Raad van
bestuur, de sociale dienst en algemene vergadering
 De gebruikersraad valt soms nog samen met de oudervereniging
 Soms is de gebruikersraad nogal een administratieve raad.
 De gebruikers in de raad van bestuur zijn altijd waarnemend lid.
Zij kunnen geen stem uitbrengen. Het zou wenselijk zijn dit op
termijn bij te sturen.
Luc De Vos

Nieuws uit West- Vlaanderen

21 juni

1. Voorstelling nieuw lid en goedkeuring verslag:
Noël Vermeersch is voorzitter van de gebruikersraad begeleid wonen
van Oranje Brugge, en is bewindvoerder voor zijn 54-jarige zus.
Ook de andere leden stelden zich kort voor aan Noël
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Nieuws FOVIG nationaal:
-

Stand van zaken VGPH: Het Vlaams Gebruikersoverleg voor
Personen met een handicap ondersteunt in alle provincies de
zorgregie. Na een aantal vraagstellingen rond hun correcte
opdracht is er thans meer duidelijkheid geschapen. Alles wat
binnen de vergaderingen zorgregie in het ROG aan bod komt kan
behandeld worden. Zo is er thans nogal wat focus op het
‘voortraject’: de zorgvraagverduidelijking, waarbij vertrekkend
van noden en wensen van de persoon met handicap eerst de
ondersteuning van het netwerk (de mantelzorg) in kaart wordt
gebracht, waar nodig dit netwerk wordt versterkt, daarna wordt
ingekaderd wat door het reguliere zorgcircuit kan geboden
worden, en tenslotte het mogelijke aanbod van VAPH wordt
verkend.

-

In de rand ontstond ook enige discussie rond PGB, PAB ,
Persoons Volgend Budget, en de rol van de ‘contactpersoon’.

-

Oprichting Vlaamse Hoge Raad voor Personen met Handicap: een
studie rond doelstellingen, structuur en werking van deze raad
moet tegen oktober 2012 afgerond zijn. Wij volgen met FOVIG de
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ontwikkelingen op de voet en zullen zeker deelnemen.
3. Uitwisseling rond de lokale werking:
-

Aartrijke
 De koekjesactie Destrooper stond dit jaar in functie van een
project rond aankoop van kippen en konijnen
 De week van de smaak bracht vooral lekkers: wafels,
pannenkoeken …
 Al het personeel ontving een bloemrijke attentie op
moederdag.
 Als attentie voor het hele gezin (vader, moeder, ook kinderen)
bezorgt men een kaart op naam van de bewoner
 Er werden 8 nieuwe gebruikersvertegenwoordigers aangeduid

-

dagcentrum Oranje Brugge:
 Er was kennismaking met de nieuwe directeur die uit de
administratie komt, maar zich snel aanpast aan de eigenheid
van personen met handicap en hun noden.
 De 60% antwoorden op de tevredenheidsmeting vond men
behoorlijk laag, en men zal overgaan naar een mondelinge
bevraging rond diverse ‘blokken’: keuken, factuur …
 Ter gelegenheid van de rommelmarkt werd een inclusieve
activiteit georganiseerd: er werd een cafetaria opengesteld
met o.m. pannenkoekenverkoop, waar de bewoners sterk bij
betrokken werden.

-

begeleid wonen Oranje:
 Noël werkte samen met Martine mee aan de tevredenheidsenquête, en bracht onder meer ook financiële aspecten ter
beoordeling aan.
 Er werd ook een initiatief genomen waarbij bewoners
meewerken aan bedeling van voedselpakketten door het
OCMW

-

Oostende:
 Er stelt zich een probleem rond verjaardagsvieringen bij leden
van het dagcentrum: door de stijging van het aantal naar 49
eenheden wordt het moeilijker organiseerbaar, en dacht men
in eerste instantie aan afschaffen, zal waarschijnlijk meer
gebundeld worden.
 Een studiedag rond ‘gentle teaching’ : leert in conflictsituaties
personen op een andere manier bekijken, en bij jezelf zoeken
naar vormen van rustig reageren zodat problemen uitblijven.
 De ene jongen in de gebruikersraad die de bewoners
vertegenwoordigt, wordt goed voorbereid dank zij coaching
vooraf door een ouder en een begeleidster met behulp van
pictogrammen: hij komt thans meer aan bod met eigen
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vragen van bewoners (rond brandoefening, jasjes Special
Olympics …)
De dynamische nieuwe directrice organiseerde een eerste
open deur.

-

Ons Erf Brugge:
 Er bood zich uit eigen beweging een kandidaat voorzitter aan
in de gebruikersraad, die Paule na jaren in die functie
vervangt.
 De discussie rond het E-protocol is nog niet rond: de aanpak
bij een epilepsie-aanval. Diverse ouders verzetten zich tegen
het feit dat opvoedsters bij een aanval medicatie toedienen.
 Vorige week was het ‘koetsendag’: men trok met een 80-tal
koetsen en huifkarren doorheen het mooie Brugge.
 De familieraad zorgde voor een passend geschenk aan het
personeel ter gelegenheid van moederdag.
 De gebruikersraad werd betrokken bij de aanpassing van de
tevredenheidsenquête.

-

Tordale:
 De cliëntenraden (bewoners) brengen verslag uit in de
gebruikersraad, en soms wordt ook een cliëntenraad gevolgd
 Samen met de stad Torhout wordt uitgekeken om een
bouwvallig gebouw in de Rijselstraat te renoveren voor een
academie, maar eventueel ook voor wooneenheden voor
Tordale.
 Er werd door de directie uitleg verstrekt omtrent PAB en DIO
voor een grote en geïnteresseerde groep ouders
 Er komt een nieuwe site met wooneenheden in Lichtervelde
 Er kwam een pijnlijke aanvulling in het reglement van orde:
gezien men geen erkenning krijgt voor nursing, zullen
bewoners die dementeren en sterk hulpbehoevend worden
niet meer kunnen weerhouden worden in de voorziening. Voor
opvang is er samenspraak met mantelzorg, reguliere zorg en
rusthuizen.

-

Kindervriend Rollegem:
 Met syndroom van Down heeft men geen recht meer op
verhoogde kinderbijslag. Men dient te procederen om het te
verkrijgen, maar dat lukt meestal.
 De familieraad ging over medisch handelen: toezicht,
medicatie …
 Er wordt een jaarlijkse herdenking voorzien voor de overleden
bewoners rond Allerheiligen. Dit gebeurt in zowat alle
voorzieningen en in Ons Erf en Aartrijke heeft men
respectievelijk een monument en een rustige locatie waar die
herinnering levend gehouden wordt.
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-

Er zijn verkiezingen geweest en Kurt is opnieuw als voorzitter
aangeduid.

Bachte-Maria-Leerne:
 Een door Toon georganiseerde informatievergadering rond
IMB bracht al te weinig deelnemers op de been: 11 ouders en
twee personeelsleden. Kurt suggereert een andere periode
dan mei-juni (examens).
 De voorziening wenst in de toekomst geen fixatiemateriaal te
leveren voor extern georganiseerde kampen: zij kiest ervoor
niet te kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke
ongevallen.
 Er is een strategie ontwikkeld die gevolgd wordt bij
leefgroepsamenstelling. Deze werd toegelicht.
 De gebruikersraad gaf suggesties rond een minder duidelijke
vraag in het tevredenheidsonderzoek. Men voorziet ook een
mogelijke mondelinge aanvulling bij de bevraging.
 Een nieuw lid gebruikersraad werd in samenspraak met de
directie ingepast, gezien het maximum nog niet bereikt werd.
 Er komt een apart lokaal waar een ouder met zijn kind meer
privacy kan genieten bij bezoek
 Er werd een verantwoording gegeven waarom het centrum in
april 2011 geen personeelsverhoging kreeg als compensatie
voor de onderbemanning na de bevriezing van het
personeelskader in 1983.

4. Varia:
-

In Oranje stellen de maaltijden een probleem: gezien de normen
(warme en koude maaltijden, uitrusting …) en het wonen in private
huizen, denkt men er aan extern maaltijden te laten bezorgen

-

Bij de viering van VAPH 20 jaar bleek dat het VAPH- dossier ook via
internet zal kunnen bekeken worden.
Toon Callewaert

FOVIG IN LIMBURG

Mei 2011

De laatste werkvergadering van FOVIG Limburg op 3 mei laat bijzondere
sporen na.
Het deed me denken aan het avondgebed van Tijl waarin hij zegt : “ Onze
–Lieve-Vrouwke van Vlaanderen, dees is een avond veel schoner dan al d’
ander..”
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In de verslaggeving zal inderdaad de laatste samenkomst als anders dan
de andere worden ervaren. Het had ondermeer te maken met een welkom
en een afscheid. Maar ook de gegevenheid dat we nog eens te gast waren
in het Sint-Elisabethinstituut te Wijchmaal, waar Marc Van Gestel gastheer
was, speelde daarbij een rol.
Er was het welkom aan Evert-Jan uit Lommel van wie de dochter verblijft
in De Witte Mol, een afdeling van de vzw Stijn. Hij is gekomen nadat hij
op de algemene vergadering van FOVIG te Leuven, kennis met ons
maakte. Algemene vergaderingen kunnen vruchtbaar zijn. En als er
nieuwkomers zijn is het gebruikelijk om even een voorstellingsronde te
houden. De dochter van Evert-Jan behoort tot de groep die als NAH wordt
aangeduid, ofte personen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Een groep
die, jammer genoeg, stelselmatig groeit en aparte aanpak binnen de
voorzieningen nodig heeft. Ouders en familie van deze mensen krijgen er
plots op hun levenspad een zware en onverwachte zorg bij. Hun zoektocht
is niet makkelijk en de opdracht wordt levensgroot.
Er was ook het afscheid van Marc Smeyers. Onze trouwe en degelijke
medewerker van de gebruikersraad van Sint-Gerardus.
De dochter van Marc zwaait af in de scholengemeenschap Sint-Gerardus
omwille van einde schooltijd. Zij treedt daardoor toe tot de groep van de
volwassenen voor wie er geen plaats is…
Naar opvolging binnen FOVIG verzekerde Marc de toekomst, want er is
reeds iemand die zijn taak verder zal zetten. Maar op persoonlijk vlak
gaapt het grote onbekende, het lege van de niet beschikbare plaatsen en
het overvolle van de wachtlijsten.
Dit alles zette ons aan tot beschouwingen, reflecties, filosofische
omschrijvingen soms, maar bovenal, veel menselijke warmte in de
uitwisseling van gedachten, woorden die blijven nazinderen en die van 3
mei 2011 een avond maakten ‘ veel schoner dan al d’ ander…’
Er was de ontgoocheling bij sommigen dat niet alles loopt zoals verwacht
of gepland, zelfs niet als alles naar wens werd voorbereid. Ontgoocheling
ook dat iemand, na jarenlange inzet voor de groep in grote solidariteit,
zelf in de kou komt te staan als zijn kind meerderjarig wordt. Anderzijds is
dit fair allicht, dat er geen ‘ voorkeurbehandeling ‘ bestaat. Maar
normaliter is er waardering voor iemand die gedurende jaren een
buitengewoon engagement aan de dag legde. Het roept frustraties op, er
klopt iets niet.
Natuurlijk zat ook Marc zelf daarbij met een dubbel gevoel. Hij wil zich
gaan bijscholen gedurende een tweetal jaren. Toch geeft hij te kennen
verdienstelijk te willen blijven als vrijwilliger. En hij vertelde over een
zeiltocht op zee met de gasten van Sint-Gerardus, een unieke ervaring
voor elke deelnemer. En hij hoopt dat Ine, over een paar jaartjes, dan
ergens een plek zal gevonden hebben.
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De voorzitter omschreef Marc als ‘ grote toegevoegde waarde, iemand met
‘drive’, met grote inbreng die dicht bij het FOVIG comité stond’.
Als ouders samen op een vroege avond in mei dit soort zware
besprekingen aanvatten, kan dit niet vrijblijvend zijn. Je deelt te veel:
verdriet en pijn, frustraties en ontgoocheling, maar ook, en misschien nog
het meest van al, de lieve aandacht voor een dierbare om wie we zielsveel
geven en voor wie we naar de andere kant van de wereld zouden stappen
indien nodig.
De sfeer tijdens die gesprekken is erg menselijk, ingetogen soms,
evengoed als opstandig. Het dragen van mekaar krijgt daardoor een
bijzondere dimensie. Hoe dan ook word je er een stukje beter van, wat
milder in je opinievorming en tegelijk alerter in het opvolgen der dingen.
Misschien draagt dit soort gesprek ertoe bij om engagement vol te
houden.
Zo gaf Mieke te kennen haar taak in het ROG tot 2013 verder te zetten.
Daardoor komt er een bredere tijd van voorbereiding om haar op te
volgen. Evert-Jan gaf te kennen interesse te hebben en zal zeker de Raad
van Gebruikers bijwonen en Marc Van Gestel wil in de eigen
gebruikersraad vragen om ook naar de FOVIG samenkomsten te komen.
Versterking van de ploeg dient zich aan.
Natuurlijk hebben we nog enkele aandachtspunten op de dagorde kort
besproken, terwijl de briefwisseling en de mededelingen op een drafje
overlopen werden.
In de varia en rondvraag gaf Evert-Jan als nieuwkomer te kennen dat hij
het goed vond aanwezig te zijn geweest. Hij had het voetbal ( Barcelona
– Real Madrid alsjeblief! ) niet gemist.
Om zijn afscheid te verzachten bracht Marc Smeyers lekkere taart mee.
We hebben er de hele avond van genoten ondanks de weemoed die altijd
rondwaart als iemand je verlaten gaat.
Dank je Marc, om zoveel! Oprecht en van harte wensen we je toe dat Ine
spoedig een plaats mag vinden in een dagcentrum, misschien, of ergens
waar ze haar talenten kan verder ontplooien. Wij hopen eveneens dat we
jou niet helemaal moeten loslaten. Jonge ouders met zoveel talent kunnen
zeker een belangrijke rol spelen, ergens, ooit, in die grote mensenzee
waar inzet voor mekaar betekenis heeft. Altijd. We wensen je veel wind in
de zeilen en dank je wel!
Simonne Janssens
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FOVIG in Antwerpen:

2 mei en 27 juni

1. Nieuws uit de gebruikersraden .
In het Gielsbos is er een nieuwe werkgroep gestart: “Ouders partners in de
zorg”. Voor een eerste profproject gaan vier moeders uit de werkgroep met
verschillende types van bewoners werken rond ‘Hoe omgaan met
ondersteuningsplan en handelingsplan?’ Men wil ook een “levensverhaal“
schrijven van de persoon met een handicap.
Daar de meeste gebouwen op het Gielsbos dateren uit de jaren 70 zal de directie
ook een nieuw masterplan opmaken voor het vernieuwen (vervangen) van de
oude gebouwen.
Men werkt er ook met een ABO :aandachtspersoon per bewoner door een
opvoeder.
In De Lelie zijn de bouwwerken stilaan op weg naar de laatste bouwfase en
begint men stilaan aan verhuizen te denken, ook de 10 lopende
overbruggingconvenanten zullen onderdak vinden in de nieuwbouw. Verdere
nieuwbouw en of vervangingsbouwwerken komen in een latere fase.
In De Witte Mol is er een nieuwe gebruikersraad gekozen en starten met een
nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Voor de gasten wil men daar in de
toekomst werken met een nieuw opgestarte externe artsenpraktijk.
Bij het Margrietje zal men op 21 mei het nieuwe bezigheidstehuis inhuldigen (2x
6 bewoners) En men is ook gestart met 2 nieuwe gebruikersraden, dagcentrum
en bezigheidstehuis.

In het Zwart Goor zal men in september een nieuwe gebruikersraad
kiezen.

Om uit de kosten te komen zien blijkbaar heel veel organisaties zich verplicht om
kosten die vroeger niet werden aangerekend nu toch bij op de factuur te zetten.
Dit is blijkbaar een vrij algemene tendens die wij als gebruikers
vertegenwoordigers zeker in het oog moeten houden.
Stan merkt op dat er in het verleden bij Rotonde al heel wat misverstanden na
bijeenkomsten en vergaderingen zijn opgelost, maar voor een vlotter werkende
organisatie wil men nu toch nog beter gaan werken rond communicatie tussen:
gasten – familie – personeel – daginvulling – woongedeelte, enz.
2. Algemene vergadering FOVIG .
Praktische bespreking van evoluties binnen je voorziening
De aanwezigen vonden de uiteenzetting van Guy Stoffels over hun Dienst
Inclusieve Ondersteuning DIO, zeer verhelderend en interessant. Op onze
volgende vergadering willen we hieraan een groot deel van onze tijd besteden,
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Hugo vraagt dat iedereen zich tegen dan zo goed als mogelijk wil voorbereiden
(we sturen de tekst nog eens mee door).
We starten met een algemene vraag: Waar is men al bezig met zich voor te
bereiden op het invullen van plaatsen via DIO : Dienst Inclusieve
Ondersteuning?
Bij het Zwart Goor zit men op het einde van hun huurceel voor de dienst
Beschermd Wonen en zoekt men een andere locatie bij de omschakeling naar
DIO.
Ook in de Muylenberg denkt en spreekt men voor Geïntegreerd wonen en
Beschermd wonen al in termen van DIO.
VZW Markdal (De As) is volop in onderhandeling met OCMW Hoogstraten en
sociale woningbouw maatschappij De Noorderkempen voor het optrekken van
een woonblok op de hen ter beschikking gestelde gronden in Hoogstraten.
MPI Oosterlo werkt samen met Huis Perrekens (dementerende bejaarden) om de
overgang van hun ouder wordende gasten die dementeren eventueel mogelijk te
maken.
Hugo merkt ook nog op dat de Raad van Gebruikers een aantal gasten die in een
DIO zijn gestapt wil opvolgen om de eventuele voor- of nadelen in kaart te
brengen. De Raad van Gebruikers werkt aan een checklist om de verschillen in
kaart te brengen , vooral op financieel vlak . Problemen zijn er financieel vooral
te verwachten bij de Pmh die slechts een Integratie tegemoetkoming hebben van
categorie 3 of minder
De oproepingsbrief voor de algemene vergadering was niet volledig, de
opsomming van de agendapunten zou conform moeten zijn met de opsomming
op de verslaggeving.
De stemgerechtigde leden moeten voor onze provincie nog worden aangeduid.
Wij doen hierbij reeds een warme oproep naar kandidaten voor onze vergadering
van 26 september, Dit zal dan op de agenda staan.
Ook de verkiezing van deze gemandateerde leden zou beter moeten worden
uitgeschreven en worden ondergebracht in een aangepast huishoudelijk
reglement.
3. VGPH

Er is na de interpellatie in de commissie Welzijn in oktober gestart met
een externe analyse door het aanduiden van een bemiddelaar vanuit het
kabinet (Guido Deblaere )ipv het VAPH.
De erkenning en subsidiëring van het VGPH is met één jaar verlengd .

De werking op het vlak van zorgregie in de provincies moet zeker behouden
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blijven en wordt bevestigd en gegarandeerd
De minister wil in de toekomst één gemeenschappelijk platform op het vlak van
zorgregie, en niet verschillende zoals een aantal denkpistes die vroeger
geformuleerd werden.
De gebruikersverenigingen gaan akkoord om verder samen naar een oplossing
te zoeken
Fovig steunt de uitgangspunten en de krijtlijnen die door de bemiddelaar
opgesteld werden om tot een oplossing te kunnen komen
Karen Braeckmans kreeg de opdracht om VGPH inhoudelijk door te lichten,
daarom heeft zij met alle gebruikers die zetelen in de Stuurgroep een evaluatie
gesprek over de werking van VGPH in Antwerpen.
Dit was ongeveer de stand van zaken bij vorige vergadering.
Tot hiertoe werden er nog geen subsidies voor 2011 overgemaakt ; nochtans
was de normale overeenkomst dat dit op 30 maart zou gebeuren . Er was een
externe audit over de voornaamste wrijvingspunten, Dit verslag werd bezorgd
aan de RvB van VGPH eind januari, waarna er werkpistes werden uitgetekend .
In de maand februari was er bemiddelingsgesprek met de uitgetreden
verenigingen. Na een aantal bijeenkomsten in maart(oa een algemene
vergadering) werd er een stappenplan ontwikkeld dat moet uitmonden in een
nieuwe start .
Men zal onder de leiding van Karen Braeckmans in verschillende werkgroepen de
verschillende zienswijzen trachten te verenigen om dan in een nieuwe algemenen
vergadering op 30 mei van een nulpunt te vertrekken.
Vandaag 2 mei is men in een eerste werkgroep gestart rond de structuur.
Een tweede werkgroep zal spreken over de erkenningvoorwaarden (wie kan
lid worden?)
En een derde zal moeten uitmaken waarop men de werking mag concentreren
(binnen of buiten de zorgregie).
De laatste vergadering is geplant op donderdag 26 mei om dan op maandag 30
mei een nieuwe doorstart te nemen met : “De vereniging van gebruikers in de
zorgregie”.

Er is ook nog te melden dat de rekeningen en begroting opnieuw moet
worden goedgekeurd .

Na een viertal wekelijkse vergaderingen in verschillende 3 werkgroepen (
concept, lidmaatschap en invalshoek) gedurende de maand mei is er flink wat
vooruitgang geboekt.
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KVG en Gezin en Handicap zijn terug toegetreden, zowel als lid van de AV als als
bestuurders ( Ingrid Borré en Pierre Schreuders)
De aangesloten leden (verenigingen) moeten minsten in één provincie actief
meewerken in de Raad van Gebruikers. De nadruk wordt veel meer gelegd op de
werking van de ROG’s.
Naar structuur toe wil men gaan werken om meer gebruikers naar de provincies
te sturen en minder in Brussel te centraliseren, over alle functies die in Brussel
moeten opgenomen worden is er op dit ogenblik nog geen consensus maar zal
zeker verder uitgeklaard worden .
De vroegere functie van directeur wordt er nu een van coördinator, men werkt
aan een profielomschrijving.
Het nog in dienstzijnde team zal op de hoogte gebracht worden over de genomen
beslissingen.
Om dit personeel meer werkzekerheid te geven gaat men met het VAPH
onderhandelen om de subsidie langer te laten doorgaan dan februari 2012.
Momenteel blijft een RVB van 8 leden doorgaan tot eind december om dan een
nieuwe heropstart te krijgen.
4. Reorganisatie ROG – CRZ
Voornaamste wijzigingen
De profielencommissie bepaalt voortaan waar men terecht komt (kan), de
profielen A en B moeten hun oplossing zoeken en vinden in de basiszorg en de
profielen C in de gespecialiseerde zorg.
Ook alle voorgaande manieren van omgaan (Urgentie Codes) met wachtlijsten
behoren tot de voltooid verleden tijd, de prioriteitencommissie zal voortaan
uitmaken wie tot de groep van prioritair te bemiddelen personen behoort.
Voor elke type doelgroep wordt een quotum opgesteld (maximum de jaarlijkse
uitstroom), met als richtaantal de normale uitstroom voor 3 jaar gedeeld door 3
en hiervan 2/3.
Voor het overige wordt er ook veelvuldig vergaderd over de toekomstige basis
zorg en hoe die er in de toekomst zal uitzien per zorgregio (=tussen de 2 tot =10
gemeenten per zorgregio).
De profielencommissie werkt aan de toekenning van de C dossiers zij hanteren
hiervoor zeer strenge normen.
De prioriteitencommissie kreeg deze week weer 50 dossiers te verwerken, zij
moeten selecteren om niet teveel mensen per doelgroep op de lijsten te krijgen.
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Om dit in de hand te houden blijven zij doorwerken (vergaderen) gedurende de
verlofperiode.
In de Zuidkant heeft Bies Hendrickx een nieuw project uitgewerkt dat nog wacht
op goedkeuring door het VAPH, met name het “Proeftuinproject Basiszorg
Zuidkant”. Deze proeftuin zou moeten operationeel zijn in januari 2012

FOVIG Vlaams-Brabant

4 maart

De opstart in Vlaams-Brabant is op dit ogenblik nog steeds geen
groot succes. In een eerste contactname in Oostrem werden 6
(Monique,Roger, André, Brigitta en Mieke)geïnteresseerden
ontvangen en werd er van gedachten gewisseld over de
verwezenlijkingen van FOVIG sinds zijn ontstaan. Waren ook nog
geïnteresseerd maar verhinderd : Godelief en Raymond.
De verdeeldheid van de provincie met midden in de olievlek Brussel zal
het zeker niet gemakkelijk maken om er een constante provinciale
werking te organiseren . Centraal iets vinden is moeilijk en de ring rond
Brussel stelt altijd wel problemen , ook in de toekomst.
Moeten we daarom niet eerder denken aan een samenwerking per
belangrijke regio met andere provincies zoals (Oost-Vlaanderen , Limburg
en Antwerpen : de aangrenzende provincies ?
Als er voldoende eigen kracht ontwikkeld is kan misschien opnieuw
geprobeerd worden terug op te starten … Dit is maar een suggestie van
de schrijver ....Andere voorstellen steeds welkom.
Bij het opzetten van een provinciale werking geven we steeds aan dat het
doel moet zijn de doorstroming van informatie tussen de basis en het
beleid , en omgekeerd . Wat is er beslist dat onze kwaliteit van leven zal
beïnvloeden .

Daarom begint best een vergadering met de uitwisseling van
ervaringen binnen je gebruikersraad zodat we van elkaar kunnen
leren. Deze leermomenten worden door de provinciale afdeling ook
meegenomen naar de nationale raad van bestuur (3 leden per
provincie) waarbij er uitwisseling is van alles wat er ook op
nationaal en Vlaams vlak zoal beweegt en de aandachtspunten en
ervaringen , meningen van de basis worden bediscussieerd en
verder uitgedragen naar de adviesraden , overlegmomenten en
werkgroepen .

Op dit ogenblik beweegt eer zeer veel op het vlak van de Provincies in de
ROG’s (Regionaal=provinciaal Overleg Gehandicaptenzorg) waarin de
partners van de zorg elkaar ontmoeten (partners = voorzieningen,
gebruikers en verwijzers= MDT’s multidisciplinaire teams) onder de
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begeleiding van het provinciebestuur voor de logistiek en het Agentschap
voor de link en bewaking van de doelstellingen van het VAPH)
Hierin neemt het VGPH via de verenigingen zoals FOVIG deel aan de
stuurgroepen in elke provincie om de toekomstige organisatie van de zorg
en de omgang met de wachtlijsten te monitoren en de bewakers te zijn
van de belangen van de gebruikers.
Je vindt zeker nog meer informatie over de werking van FOVIG in het
verleden en de standpunten op onze website :
http://www.fovig.be/fov/welkom.htm

Hugo Verhoeven

Recht op zorg
voor personen met een handicap
Basisvisie en richting voor een nieuw beleid
In de regeringsverklaring van 13 juli 2009 was er met betrekking tot
personen met een handicap geen sprake van recht op zorg. ‘Om tegemoet
te komen aan de toenemende zorgvragen’ had men het over een ‘zorgplan
met meerjarenprogrammatie voor een gerichte uitbreiding in de thuiszorg,
de sector van de personen met een handicap en de jeugdzorg’. Dit op zich
was een positief gegeven met betrekking tot het beleid, maar de
noodzakelijke schakel van het begrip ‘Recht op zorg’ bleef ontbreken.
Dit verwonderde ons omdat met betrekking tot de kinderopvang het
begrip ‘Recht op kinderopvang’ wel in de mond werd genomen. De tekst
van de verklaring luidt letterlijk als volgt: ‘We werken een kaderdecreet
kinderopvang uit en realiseren een groeipad in de kinderopvang wat op
termijn ertoe leidt dat iedereen een recht op kinderopvang kan
uitoefenen.’ We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat voor de
realisatie van dit project grote financiële middelen zullen nodig zijn en dat
dit een brede maatschappelijke impact zal hebben. Blijkbaar kan de
regering dit desalniettemin tot een na te streven doelstelling maken.
Gelukkig lijkt er op korte tijd een evolutie gaande en in gang gezet. Met
genoegen stellen we vast dat de huidige minister voor welzijn,
volksgezondheid en gezin nauwelijks één jaar later ook voor de sector van
de zorg voor personen met een handicap voor de eerste maal in de
geschiedenis in een beleidsverklaring het begrip ‘Recht op zorg’ hanteert.
We beschouwen dit als een positieve evolutie en zijn de minister hier
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dankbaar voor. In zijn conceptnota voor personen met een handicap van 9
juli 2010 zegt hij het volgende: ‘Nu spreken we van een
zorggegarandeerde groep omdat we op dit ogenblik en in de
eerstkomende jaren (verder) de noodzakelijke voorwaarden moeten
invullen. Pas op een later tijdstip zullen we kunnen evalueren of we van de
gegarandeerde ondersteuning aan prioritair te bemiddelen situaties
kunnen evolueren naar een effectief "recht op zorg", in de zin van
een juridisch afdwingbaar recht.’ Het kernbegrip dat de minister
hanteert is het begrip ‘zorggarantie’. Er worden meerdere
zorggarantiegroepen onderscheiden die beleidsmatig een prioritair
karakter zullen krijgen bij de realisatie en de uitbouw van de zorg. Op
termijn kan dit eventueel leiden tot de erkenning van het begrip ‘Recht op
zorg’ met mogelijk daaraan gekoppeld een juridische afdwingbaarheid. De
gedachtegang die gevolgd wordt is dat men van ‘zorggarantie’ hoopt te
evolueren naar ‘recht op zorg’.
Blijkbaar volgt de Vlaamse regering zowel voor de sector van de personen
met een handicap als voor deze van de kinderopvang dezelfde redenering.
Eerst op het terrein en in de praktijk voldoende zorg en aanbod realiseren
om op die manier te komen tot en te groeien naar een ‘Recht op zorg en
opvang’. Deze gedachtegang wordt duidelijk gehanteerd wanneer de
minster als eerste noodzakelijk voorwaarde en succesfactor om te kunnen
slagen vermeldt: ‘Een substantiële capaciteitsuitbreiding, gespreid over de
periode 2010 tot en met 2020.’
Zorggarantie betekent in feite zorgrealisatie voor de meest
zorgbehoevenden. Zonder twijfel kan men in deze richting pleiten. Ook wij
‘Ouders voor Recht op zorg’ hebben er steeds voor gepleit dat aan hen in
de eerste plaats voorrang dient gegeven. Specifiek hebben wij steeds
verwezen naar deze personen die zich in een noodsituatie bevinden. Op de
eerste plaats zorgen voor hen die dit het meest nodig hebben is ethisch
goed handelen.
Toch rijst er een probleem. Diegenen die op die manier geholpen worden
zijn een kleine minderheid. Er zijn de vele anderen die blijven wachten en
geen oplossing krijgen. Hun noden, problemen, stoornissen en
beperkingen zijn belangrijk, ernstig en langdurig en bemoeilijken de
participatie aan de omgeving. Ook zij hebben recht op zorg en ook voor
hen zou een zodanige planning moeten opgemaakt dat men zicht krijgt op
het realiseren van zorggarantie voor iedereen.
Wij Ouders voor Recht op zorg zijn van oordeel dat ‘Recht op zorg’ slechts
op één manier goed en sluitend gerealiseerd kan worden, met name door
het te koppelen aan de definitie van handicap. De overheid beschikt over
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dergelijke definitie. Deze definitie volgt de internationaal geldende
opvattingen en omschrijvingen. De minister vermeldt dat het hier om een
ruime omschrijving gaat waardoor de doelgroep van personen met een
handicap behoorlijk groot wordt. Zo ruim is deze definitie ook niet, zij is
vrij duidelijk en streng. In het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van
het vaph wordt het begrip handicap als volgt omschreven: ‘elk langdurig
en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan
het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en persoonlijke en externe factoren’. De basisbegrippen die in
deze definitie gehanteerd worden zijn de langdurigheid, de
belangrijkheid (vroeger de ernst) en de participatieproblematiek.
Om in geschreven te worden in het Vaph en erkend te worden als persoon
met handicap worden de functiestoornissen en beperkingen aan deze
begrippen getoetst. De velen ingeschreven in het vaph die momenteel
wachten op zorg beantwoorden aan deze definitie van handicap. Hun
problemen zijn langdurig en belangrijk (ernstig) en hebben een duidelijke
weerslag op hun participeren. In principe komen zijn voor zorg in
aanmerking. In principe hebben al deze personen “Recht op zorg’.
Wij denken dat het begrip ‘Recht op zorg’ niet het uitvloeisel kan zijn van
het effectief realiseren van voldoende zorg en zorggarantie. Het is niet iets
wat er achteraf bijkomt en wat afhankelijk gemaakt wordt van al dan niet
voldoende gerealiseerd hebben.
In de opvatting van ouders voor ‘Recht op zorg’ is dit recht het
vertrekpunt op basis waarvan men een planning opmaakt en een
methodiek ontwikkeld waarbij:
 Voorrang gegeven wordt aan de meest zorgbehoevenden. Deze
methodiek zit vervat in het werking van de zorgregie
 Tegelijkertijd aangeeft hoe men op relatief korte tijd de volledige
problematiek wil saneren en oplossen.
Het Recht komt dus eerst. Het wordt toegekend aan de persoon die een
belangrijk ernstig en langdurig probleem heeft. Het moet waar gemaakt
worden, gerealiseerd worden. Het is de basis voor het beleid. Indien
afdwingbaarheid en zorggarantie niet onmiddellijk voor iedereen haalbaar
zijn, dan kan dit eerst instrumenteel voorzien worden voor deze groepen
die meest noodlijdend zijn en een prioritair karakter hebben. Op relatief
korte tijd moet het bereikbaar worden voor alle personen met belangrijke,
ernstige en langdurige beperkingen en stoornissen die als persoon met
handicap erkend zijn en dus recht hebben op zorg.
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Het Recht is gekoppeld aan de persoon en niet aan de realisatie van de
zorg. Het is de basis om te komen tot een nog meer volledige en goed
uitgebouwde zorg. Door te vertrekken van recht kan men groeien tot
zorggarantie. Vertrekkend van zorggarantie kan men moeilijk komen tot
recht. Het kan moeilijk een gevolg zijn van zorggarantie. Het recht gaat er
steeds aan vooraf. Op basis van recht wordt er garantie en zekerheid
gegeven. Deze redenering geldt voor alle personen met een handicap die
als dusdanig erkend zijn.
Het lijkt dus aangewezen het ‘Recht op zorg’ eerst in te schrijven en te
voorzien in de regelgeving, gekoppeld aan één definitie van handicap. Men
kan moeilijk meerdere definities hanteren naargelang graad en soort van
handicap en daar andere of aangepaste rechten uit afleiden. Dit geeft
aanleiding tot ernstige conflicten en moeilijkheden. Op basis van één
basisrecht kan men groeien, beleid ontwikkelen, programmeren om te
komen tot garantie en zekerheid zodat iedereen ook effectief krijgt waar
hij recht op heeft.
Graag brengen we deze gedachtegang onder de aandacht van het beleid
in de hoop zo een vruchtbare bijdrage te hebben geleverd aan het gesprek
en de discussie met betrekking tot deze problematiek.
Werkgroep ‘recht op zorg’

20 JAAR VAPH
Op 16 juni vierde het VAPH zijn twintigjarig bestaan. Voor de genodigden
werd het een verzorgd en kwalitatief hoogstaand herdenken en vieren.
De administrateur-generaal, Laurent Bursens, maakte eerst een
situatieschets over de voorbije twintig jaar. Hij beklemtoonde dat nergens
ter wereld, behalve in Vlaanderen, de inspraak van het middenveld zo
groot is. Wat in de voorbije jaren tot stand gekomen en gegroeid is, is in
belangrijke mate gerealiseerd met behulp van participatie en zelfs sturing
van alle betrokken sectoren en actoren. Het VAPH heeft hier veel energie
aan besteed. Hij schetste de voornaamste lijnen van de ontwikkeling: van
Fonds voor medische, pedagogische en sociale zorg en rijksfonds voor
sociale reclassering via Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen
met een handicap tot het huidige Vlaams Agentschap voor personen met
een handicap. Als overheidsdienst krijgt het Agentschap momenteel een
gunstige en positieve evaluatie. De uitdagingen voor de toekomst blijven
groot.
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Minister Jo Vandeurzen, schetste
in zijn inleiding het belang van
de overdracht van de
bevoegdheid van het federaal
niveau naar de deelstaat. Dit
heeft een opmerkelijke groei en
dynamiek mogelijk gemaakt. In
de voorbije jaren werd de rol
van de politiek geherdefinieerd.
Dit lag aan de basis van de
evolutie van ‘Fonds’ naar
‘Agentschap’. Dit heeft geen
beperking tot gevolg gehad op het vlak van participatie en inspraak. De
sector van de zorg voor personen met een handicap is één van de weinige
sectoren die nu voor het eerst over een meerjarenplanning beschikt. Het
is ook één van de weinig sectoren waar een groeipad mogelijk blijft.
Beide toespraken werden gevolgd door een goed en degelijk
panelgesprek. Volgende thema’s kwamen hierin hoofdzakelijk aan bod:
het voortraject, het persoonsvolgend traject, het onderscheid en de
synthese tussen zorg via directe financiering en zorg in natura, de
sectorale en intrasectorale samenwerking en de uitbouw van netwerken
voor zorg.
De genodigden werden bij de inleiding, tussendoor en op het einde
aangenaam verrast door improvisatietoneel. De dames van de groep
‘Inspinazie’ wisten zodanig te improviseren en aangenaam te verassen dat
veel genodigden hier wellicht nu nog een lichte monkeling en vooral een
glimlach aan overhouden.
Onze gelukwensen aan de jarige.
Onze dank om het vele dat reeds werd gerealiseerd.
Dank om de frisse en moderne viering waarin geen zware academische
toetsen op de voorgrond traden.

Luc De Vos

24

Kompas op de toekomst . Als het visioen ontbreekt…
In onze 21ste eeuw krijgen kinderen alsmaar vaker een “psychologisch “
etiket opgeplakt. Zo las ik in Kerk en Leven van 30 maart ll. (nr.13,
jaargang 72).
“Autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie…”: hoe komt het toch dat
alsmaar meer kinderen een dergelijk psychologisch etiket krijgen?
Volgens optimisten ligt het gewoon aan de vooruitgang van de
wetenschap en de psychiatrie. Zo hebben zorgleerkrachten meer kennis;
ze herkennen symptomen en geven kinderen sneller de juiste
behandeling.
Volgens anderen neemt het aantal kinderen met problemen wel degelijk
toe. Ze verwijzen naar de invloed van het aantal echtscheidingen - nooit
eerder waren er zoveel gebroken, alsmede nieuw samengestelde gezinnen
-, naar de invloed van luchtvervuiling en pesticiden op jonge hersenen,
naar de vele prikkels die kinderen moeten verwerken …. En bovendien
vinden sommigen onder het mom van spraakmakende televisie - met de
sensatiezucht die ermee gepaard gaat - dat ze het zich kunnen
veroorloven een podium te geven aan de meest afwijkende geesten op
aarde, als ze de kijkcijfers maar de hoogte injagen… ( de lezer begrijpt
ongetwijfeld welke tv-programma’s hier worden bedoeld). Televisie,
computerspelletjes, een Mp3-speler… alles moet overigens “flitsend” zijn.
Alles wordt toch zó vluchtig en oppervlakkig… Overigens staan veel
gezinnen onder druk bv. door de combinatie van werk, school en hobby’s.
En… stress versterkt de “gevoelige” punten bij kinderen, die al zo
“kwetsbaar” zijn…
Psychologe Anne Hermans stelt daarom heel duidelijk dat een kind niet
gelijk mag zijn aan een etiket. Zo mag “ik heb 2 autisten en een ADHD
er”, nooit in de plaats komen van “twee dochters en een zoon”.
Een diagnose vat immers niet het kind als “persoon” samen, maar enkel
de “werkpunten” waar ouders, omgeving en kind rekening mee kunnen
houden.
Probeer bijgevolg, aldus de psychologe, een onderscheid te maken tussen
wat gewoon “lastig”is aan het gedrag van een kind en wat
“problematisch“is. Mijd ook stress en ga op zoek naar regelmaat en zorg
voor gezonde voeding en sport. Want gezondheid mag niet iets worden
dat geproduceerd wordt door dokters en therapeuten in ziekenhuizen en
instellingen. Overigens, is de wijsheid van kinderen niet hun vrolijkheid?
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In dit digitale tijdperk en e-mailen, chatten, facebook, twitteren…-alles
moet trouwens flitsend zijn, maar daardoor groeit ook de bagatellisering
en de vervlakking - lijkt er vooral een crisis te zijn op het vlak van
zingeving en levensoriëntatie. Zó stelt Roger Pauly (73) - wiens 2de en
laatste mandaat als voorzitter van de gezinsbond eind dit jaar afloopt -in
zijn boek “De crisis in onszelf”, waarin hij als zijn positieve boodschap
“Stapstenen naar levenstevredenheid” schetst.
Immers, men dacht dat door de uitbouw van de welvaart religie en
spiritualiteit zouden verdampen. Doch mensen zullen zich altijd vragen
blijven stellen, aldus Pauly. Mensen zijn nl. intrinsieke gelukzoekers: de
mens verlangt naar een levensoriëntering die zijn eigen belang en leven
overstijgt. De wegwijzers daartoe, aldus de voorzitter van de Gezinsbond,
vinden we in gezin en opvoeding,in onderwijs en vorming, in religie en
spiritualiteit. Volgens Pauly zijn er 2 mogelijkheden om te ontsnappen aan
onze oerangst door de “actieve” beweging of door de “passieve” reactie.
Eerstgenoemde is onderwijs nl. de mens heeft de mogelijkheid om dingen
te onderzoeken, te begrijpen, te beheersen en te onderwerpen - dan heb
je er nl. geen schrik meer van.
De andere mogelijkheid is de “passieve” reactie op onze oerangst:
geborgenheid zoeken in diepmenselijke relaties zoals affectie, liefde… en
die waarden zijn gekoesterd doorheen de hele geschiedenis van de
mensheid i.c. de geborgenheid tussen 2 partners in een gezinsrelatie.
Maar de mens zoekt ook geborgenheid in wat hem overstijgt, in de
oerkracht, de bron van leven en energie die de mens bevrijdt van zijn
oerangst. En dat is … spiritualiteit, zo besluit de Gezinsbondvoorzitter zijn
visie op de mens en zijn toekomst
Weliswaar draagt ieder mens zijn verleden met zich mee, maar hij kan ten
allen tijde eruit opstaan, aldus professor en diaken Johan Van Der Vloet
elders in dit nummer van Kerk en Leven. Net zoals Jezus tot de Lamme
zegt:”Neem uw bed en wandel”, of nog zoals Hij tot de blindgeborene
zegt:”Vooruit, ga u wassen”. En deze man ging heen, waste zich en kwam
“ziende” terug d.w.z. hij begint met opnieuw te beminnen en te handelen
als een kind van het licht. Als schitterend psycholoog zegt Jezus van
Nazareth hier eigenlijk: wat in je leven gebeurt, draag je mee, maar je
kunt eruit opstaan. Helaas kijken mensen veel te vaak naar de buitenkant
en plakken zij een etiket op de medemens, terwijl Jezus naar het “hart”
van de mens kijkt. Is Hij immers niet het “licht van de wereld”? Misschien
is dáárom een mens vandaag schijnbaar minder gevoelig voor het ware en
het goede in het leven…
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En zo komen we automatisch bij :”Wat is goed, wat is kwaad”. Een
belangrijk criterium bij de definitie ervan is dan ook: ben ik bereid om me
hiervoor open te stellen of niet? Kwaad is dan datgene wat mensen afsluit,
wat hen niet doet groeien; vergeving daarentegen is als een groeiproces.
Immers, psychologie leert ons wel dat woede belangrijk is en dat je maar
kunt vergeven als je doorheen de woede bent gegaan, maar als gelovige
wil ik hier toch aan toevoegen dat vergeven eigenlijk van God komt.
Immers, daadwerkelijk tegen iemand zeggen:”Ik was fout, ik heb je
gekwetst en daar is eigenlijk geen excuus voor. Kun je mij vergeven?”
klinkt toch héél anders dan wat we in onze te vanzelfsprekende
sorrycultuur gewend zijn.
Helaas zijn wij te veel mensen geworden van het eigen geluk nl. even het
reglement uitpluizen of het hiaat in het reglement opzoeken en naar de
rechter stappen: of het nu gaat om politiek, om het inter-professioneel
akkoord, de play-offs in het voetbal, een omleidingsweg,
examenresultaten van studenten… Jawel, we zijn goed bezig, héél goed!

In onze 21ste eeuw kleeft men alsmaar gretiger “etiketten” op mensen…
Net zoals de Farizeeërs, 2000 jaar geleden, blindgeborenen, lammen enz.
het etiket “straf van God” opplakten.
Wat leerde ons ook weer de parabel van de barmhartige Samaritaan? Dat
barmhartigheid (lees warmhartigheid) eigenlijk wil zeggen dat je in je hart
bewogen wordt op een niveau dat véél dieper reikt dan het denken over
recht en onrecht, zoals dat gangbaar is in onze “rechtsmaatschappij”.
Mgr Jacques Gaillot, de omstreden bisschap van Normandië, die na zijn
afzetting in 1995 het internetbisdom Partenia stichtte, heeft altijd
geprobeerd “de dienende Kerk” gestalte te geven (cf0 Kerk en Leven,
jrg.71, nr.44). Om die reden vieren tal van sociale bewegingen in de
Vlaamse Kerk thans zijn 75ste verjaardag met een colloquium: kompas op
de toekomst. Als het visioen ontbreekt… Ongelooflijk, aldus deze
omstreden promotor van “de dienende Kerk”, hoeveel vrijwilligers zich
wereldwijd inzetten voor christelijke initiatieven die hulp bieden aan
mensen in nood, dus aan mensen op wie “een etiket” werd geplakt. En
trouwens, was de Kerk niet “profetisch”, uitgerekend in de periode waarin
ze het opnam voor de armen en misdeelden? Of de Braziliaanse
aartsbisschop dom Helder Camara en de bevrijdingstheologie, Mgr Oscar
Romero de vermoorde aartsbisschop van San Salvador, Moeder Teresa
van Calcutta… Overigens is Mgr. J.Gaillot als het ware nog steeds
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“gebiologeerd” door de figuur Jezus wiens instelling van zo ‘n verregaande
moderniteit was dat hij onze door paus Johannes Paulus 2 afgezette
bisschop van Evraux nog dagelijks verbaast! Immers, aldus Mgr. J.Gaillot,
Jezus bouwde geen structuur uit, schreef geen boeken, maar “inspireerde”
zijn medemensen en ook ons als geen ander. Hij was niet bang om
zekerheden los te laten en het ongewisse tegemoet te treden. Overal waar
hij kwam genas hij. Hij deblokkeerde wat vastgeroest zat, zonder te
oordelen of te veroordelen. Hij erkende de waardigheid van de armen en
misdeelden, die in Zijn nabijheid met ontdekten dat ze door God werden
bemind.
Jezus bracht hoop en probeerde het inzicht over te brengen dat voor wie
gelooft geen enkele situatie hopeloos is. Maar mensen moeten ook hun
verantwoordelijkheid opnemen. Kankeren over de kerkleiding helpt ons
niet vooruit. Gelovigen moeten weten, aldus Mgr. J. Gaillot, die met
emeritaat is, dat zij allen samen verantwoordelijk zijn voor de Kerk en dat
dit “concreet” engagement vraagt nl. we moeten ons telkens weer
afvragen: hoe pakte Jezus het aan?
Ik wil in de lijn van het Europees jaar van de Vrijwilliger dit artikel
afsluiten met een doordenker van een “welzijnsarts” van bij ons, nl. Dr.
Tony Swinnen in zijn boek “Opnieuw geboren”: om mens te worden heb je
aanvankelijk de andere (over het algemeen je ouders) heel erg nodig, tot
je op eigen benen kunt staan. Eenmaal volwassen, is dat proces evenwel
niet afgelopen; want dan klinkt de oproep om er zelf ook weer voor
anderen te zijn. De mens is immers geen “solitair”, maar een “solidair”
wezen. Dat is niet alleen de basis van het doopsel maar van het hele
leven: iedereen heeft iemand nodig die hém nodig heeft…Deze
levensopdracht voor iedere mens werd in de 39ste jaargang, nr.1 van
Stelimo (Limburg in de Wereldkerk, thans 40 jaar jong), op een prachtige
wijze als volgt verwoord:
Daarom zoekt de Heer van het leven mensen
die de handen uit de mouwen durven steken.
Voor de opbouw van zijn rijk wenst de Heer
dat nog vele vacatures ingevuld worden.
Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen.
Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.
Duivenmelkers, die vredesduiven kweken.
Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin.
Deurwaarders, die alle oorlogtuigen in beslag nemen.
Muzikanten, die heerlijke muziek brengen.
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Optiekers, die blindheid wegnemen.
Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleed steken.
Badmeesters, die mensen boven water halen.
Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden.
Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt.
Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan.
Slopers, die hinderlijke uren afbreken.
Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
Portiers, die openheid bewerken.
Installateurs, die meer warmte mogelijk maken.
Metsers, die woningen bouwen voor daklozen.
Priesters en kloosterlingen, die getuigen van Gods liefde.
Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.
Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken.
Missionarissen, die getuigen van Gods liefde.
Christenen, die de Blijde Boodschap waarmaken,
die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is,
maar leeft, die 365 dagen Pasen maken!
Armand Pauwels

Mededeling van Jean-Marc DELIZEE, Staatssecretaris
voor Sociale Zaken, Nieuwsbrief rond recente evoluties
in zorg voor personen met handicap.

De federale regering is in lopende zaken. Toch blijven mijn
collega’s en ikzelf werken en behandelen we dossiers die
essentieel zijn voor het functioneren van ons land, zoals het
vastleggen van de federale begroting. Maar de lopende zaken
maken nieuwe initiatieven erg moeilijk. Zo kunnen we
broodnodige hervormingen niet doorvoeren, ook op het vlak van
het beleid voor personen met een handicap. Ik heb alle begrip
voor uw frustratie of zelfs boosheid hierover. Er is nog zoveel te
doen! Ik ben me ervan bewust dat u dagelijks met problemen
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geconfronteerd wordt. Dat is de reden waarom ook ik, ondanks
deze situatie, de dingen zoveel mogelijk wil laten vooruit gaan.
Ik heb het genoegen om u deze nieuwsbrief te bezorgen met de
vooruitgang van de laatste 6 maanden.
Zoals u weet, keurde België op 2 juli 2009 het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap goed. Dat is precies twee jaar geleden! Dat Verdrag
vormt de rode draad doorheen mijn beleid.
Het Verdrag bevat de fundamentele rechten van personen met een
handicap en de verbintenissen en verplichtingen van de Staten die Partij
zijn bij het Verdrag, die moeten waarborgen dat personen met een
handicap hun rechten ten volle kunnen uitoefenen, op gelijke voet met de
andere burgers.
Naast de naleving van de wetten, brengt het Verdrag ook iets nieuws,
namelijk een andere kijk op personen met een handicap. Voor mij is dit
Verdrag revolutionair! Personen met een handicap worden eindelijk
erkend als volwaardige burgers die volwaardig deel uitmaken van de
maatschappij. Dat is het resultaat van een lange evolutie. Een geweldige
stap voorwaarts… een reuzenstap!
Het Verdrag zorgt mee voor een verandering van de mentaliteit, van
een medisch naar een sociaal model. Het Verdrag geeft een innoverende
definitie van wat een handicap is. Personen met een handicap nemen
als volwaardige burgers deel aan de maatschappij.
Op het vlak van de uitvoering van het Verdrag, zijn er in ons land
aanzienlijke vorderingen gemaakt.
Zowel de federale overheid als de Gewesten en Gemeenschappen hebben
contactpunten opgericht binnen hun respectievelijke administraties.
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Bij de federale overheid is het contactpunt de FOD Sociale Zekerheid.
Deze FOD werd ook aangewezen als "interfederale coördinatiestructuur", in overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten. In de
begroting van de FOD Sociale Zekerheid is een bedrag ingeschreven van
238.000 €.
Deze interfederale coördinatiestructuur is al sinds begin 2011 bezig met
het opstellen van het verslag dat België tegen eind juli 2011 moet
indienen bij het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap
van de VN. Het gaat om een gedetailleerd verslag over de maatregelen die
België heeft genomen om zijn verplichtingen krachtens het Verdrag na te
komen. In overleg met de betrokken diensten van de federale
departementen en van de Gewesten en Gemeenschappen, heb ik de
nodige initiatieven genomen opdat het verslag tijdig zou worden ingediend
en zou voldoen aan de voorschriften van de VN ter zake.
Ronde Tafel Mantelzorg in Brussel
Op donderdag 23 juni vond voor de eerste keer een nationele themadag
rond mantelzorg plaats. De dag werd georganiseerd door "Kenniscentrum
MANTELZORG VZW" en “ASBL Aidants Proches" in Brussel.
Ten slotte herinner ik eraan dat ik Elio Di Rupo in juli 2010, toen hij
preformateur was, gewezen heb op wat de belangrijkste dossiers zijn
waaraan de volgende regering moet (voort)werken zodat mensen met een
handicap ten volle kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ik herhaal
mijn vraag vandaag. We moeten erop toezien dat de rechten van mensen
met een handicap zoals ze in het VN - Verdrag beschreven staan,
gerespecteerd worden. Ook de hervorming van het systeem van de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap moet er komen. Enkel
zo kunnen we de bestaanszekerheid van de rechthebbenden garanderen
en aan de verwachtingen van mensen met een handicap van vandaag
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voldoen: gaan werken, met iemand samenwonen, zijn of haar eigen
beslissingen nemen, …
Een derde punt was de uitvoering van een plan “grote
zorgbehoevendheid” met een betere tenlasteneming van de
rechthebbenden maar ook een erkenning van de mantelzorgers.
Toegankelijke verkiezingen voor iedereen
Het stemrecht is een fundamenteel recht van elke Europese burger.
Inclusion Europe organiseerde op 30 en 31 mei een Europese conferentie
over de toegankelijkheid van de verkiezingen in alle Europese lidstaten. Ik
mocht het welkomstwoord verzorgen en ik heb uiteraard over het VNVerdrag gepraat.
Op de Europese ministerraad (EPSCO) van 17 juni in Luxemburg heb ik
mijn Europese collega’s aangesproken over deze bijzondere uitdaging : de
politieke rechten van personen met een handicap.
Nog een stap in de evolutie naar een moderne en efficiëntere
administratie voor personen met een handicap
De voorbije jaren heeft de Directie-generaal Personen met een handicap
(DGPH) talrijke veranderingen ondergaan. Ze wordt een moderne en
efficiënte administratie. Maar uiteraard is alles nog lang niet perfect.
Het kan beter.
Om nog beter te kunnen doen, is een grondige modernisering van het
informaticasysteem nodig. Op mijn voorstel heeft de ministerraad van 13
mei het licht op groen gezet voor een grondige doorlichting van de DGPH.
De Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
(FOD Fedict) zal deze taak op zich nemen. Op basis van de resultaten van
de studie van Fedict zal de ministerraad in de tweede helft van 2011 een
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beslissing nemen over hoe het informaticasysteem van de DGPH verder
zal gemoderniseerd worden.
De uitkeringen voor personen met een handicap twee keer
verhoogd.
Ondanks de lopende zaken en de krappe ruimte in het budget van de
federale regering, stijgen de uitkeringen voor personen met een handicap
lichtjes.
Op 1 mei werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Dat betekent dat
ook de uitkeringen voor personen met een handicap met 2%
omhoog gingen.
Bovendien heb ik verkregen dat de inkomensvervangende
tegemoetkoming (of IVT) van bijna 100.000 mensen met een
handicap op 1 september nog eens met 2% verhoogt. Dat is dit toch
elke maand 10 tot 20 € meer voor bijna 100.000 mensen met een
handicap.
Een permanente werkgroep "Handicap" in de IMC
"Armoedebestrijding"
Eén op vier gezinnen heeft een gezinslid met een handicap! Bovendien
bleek uit de studie van KVG en VFG over handicap en armoede dat één op
vier mensen met een handicap arm is.
De sociaaleconomische effecten van de financiële crisis dreigen de
uitsluiting van personen met een handicap te vergroten.
Half maart heb ik tijdens de Interministeriële Conferentie (IMC)
"Maatschappelijke Integratie" de dimensie "handicap" laten opnemen in de
Permanente Werkgroep "Armoedebestrijding".Deze Permanente
Werkgroep "Armoede" zal zich buigen over:


de opvolging van de EU 2020 armoededoelstelling, met inbegrip van
personen met een handicap
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een vernieuwd samenwerkingsakkoord voor armoedebestrijding



de automatische erkenning van rechten



de aanpak van armoede bij kinderen, in het bijzonder bij kinderen
met een handicap.

Aanvragen tegemoetkomingen personen met een handicap steeds
sneller behandeld
Het Rekenhof heeft mij in februari het verslag van de audit over de
behandelingstermijnen van de aanvragen voor de uitkeringen aan
personen met een handicap bezorgd.
De meest zichtbare indicatie van die evolutie is de gemiddelde
behandelingstermijn van de aanvragen voor tegemoetkomingen. Die is
geëvolueerd van 10,2 maanden in april 2008 naar 4,7 maanden in april
2011 (idem voor mei 2011).
Maar de behandeling van de dossiers moet nog sneller kunnen. De
versterking van het personeel (vooral door opleiding) en de vernieuwing
van het informaticasysteem zijn daarbij prioritair. Als de behandeling van
de dossiers nog vlotter verloopt kan de administratie zich meer toeleggen
op uitdagingen die mij essentieel lijken: een verbetering van de
dienstverlening en klantvriendelijkheid.
De audit ging over de manier van werken volgens de huidige wetgeving en
spreekt zich niet uit over het feit of de wetgeving nog beantwoordt aan de
noden van mensen met een handicap van vandaag.Er zou een hervorming
van het stelsel van de uitkeringen moeten komen om de wetgeving te
vereenvoudigen. De wetgeving is al 20 jaar oud en beantwoordt niet meer
helemaal aan het leven van mensen met een handicap van vandaag.
Daarom had ik een denkoefening opgestart over de hervorming van het
systeem. Het debat is geopend en ik ben ervan overtuigd dat het moet
voortgezet worden met de verenigen van mensen met een handicap, de
administratie en de toekomstige bevoegde minister.
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Ik dank u voor uw inzet, uw werk en hoop dat we samen onze
samenleving kunnen veranderen in een echte inclusieve
samenleving

Sofie...kind van de zon
In ons ledenblaadje publiceren we regelmatig een uitreksel uit
het getuigenis van Anne Raman over het leven met haar
dochter Sofie. Dit getuigenis is inmiddels gepubliceerd onder de
titel: ‘Sofie een morgenkind, mijn zorgenkind’. Het verscheen in
2008 bij Sig, Kerkham 1 te 9070 Destelbergen. Tel.:
09/2383125. E-mail: info@sig-net.be. ISBN: 978-90-5873-0756. Het boekje telt 212 bladzijden. De kostprijs bedraagt € 15.
Het is een boek dat zeer vlot leest, voor ouders heel
herkenbaar is en dat wij dus aan onze lezers aanbevelen.
Acht jaar!!!!…nee!…zeven jaar.
Er is er één jarig, hoera, hoera!!! Sofie wordt acht jaar. Is het al zo lang
geleden? Wat vliegt de tijd.
De laatste dag van het schooljaar organiseerde haar juffrouw een feestje
voor de ‘vakantie’-jarigen. Er wordt limonade en taart geserveerd waarna
Sofie haar klasgenootjes trakteert op een kleine verrassing (koekjes en
een speelgoedje). De juffen krijgen elk een bloemetje. En wonder boven
wonder krijgt ze een pop. Die wordt nu gekoesterd want je krijgt niet elke
dag een cadeau van je juf.
Zelf maken we er geen uitgebreid feest van. De vorige jaren nodigde ik
een vriendinnetje uit en toverden we pannenkoeken op tafel. Maar dat wil
niet zeggen dat deze dag ongemerkt voorbij gaat. Haar mémé komt langs
met een vers gebakken confituurtaart (de enige taart die Sofie lust).
Beiden zijn verzot op mekaar en ze maken veel plezier. De cadeautjes
worden open gemaakt en ten zeerste gewaardeerd: een nieuwe pop (met
hartslag, niesbuien en geween), een microgolfoventje en de nieuwste
Disney-film.
Eén dag later komen haar ex-kinderverzorgsters langs. Verf, stiften en
boetseerklei… ze heeft de handen meer dan vol. De respectievelijke
echtgenoten zijn dan weer goed om ‘zot’ mee te doen. Tussen de
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regenbuien door vertoeven ze in de tuin bij de schommel. De kaartjes
hangen aan de muur: Bambi, poezen en beren kijken in het rond. Sofie
heeft het naar haar zin. En als je nu vraagt hoe oud ze is…”zeven
jaar!”…”nee, je bent nu acht jaar, ééntje erbij”…”nee!! zeven jaar!”. We
zullen nog even geduld moeten tonen…
Proficiat, jonge dame!!!

Nieuwsberichten…
“Man (85) pleegt zelfmoord nadat hij zijn zoon (38) van het leven
beroofde. De zoon lijdt aan mongolisme”.
Twee weken later: zelfde bericht, ander gezin, mentale handicap,
mongolisme.
Eén dag na het tweede overlijden verschijnen in de krant interviews met
beroepsmensen en worden deze voorvallen ontleedt, het hoe en het
waarom worden uitgelegd….nog later is men deze tragedies vergeten want
er is alweer ander nieuws, belangrijker en sensationeler.
Waarom hebben deze vaders dit gedaan? Ik herinner me dat ik ooit eens
zei: “Ik hoop dat Sofietje vóór mij gaat…dan kan ik voor haar zorgen…”.
Tja, wat als ik er niet meer ben… het is een vraag die je beroert. Men zegt
me dat het veel te vroeg is om daar al aan te denken. Toch kon ik het niet
laten enkele jaren terug een regeling voor Sofie uit te werken vooraleer
we - zonder haar- op reis gingen naar het buitenland. Het stelde me
gerust. We zijn ook van plan om een goede -tweede- thuis voor haar te
zoeken als ze ouder wordt. Het geeft ons een zekere rust te weten dat ze
nog ergens anders gelukkig kan zijn. Maar wat als dat er niet is…? Hoe erg
deze feiten ook zijn…ik kan wel begrijpen hoe men tot deze daden is
kunnen overgaan. De ouders blijven niet jong en de opvang thuis (ook al
is dit enkel 's avonds en in de weekends) wordt steeds zwaarder. Men
kent zijn kind door en door en je denkt dat jij de enige bent die het beste
voor haar/hem kan zorgen. Vaak leeft men in een eigen wereldje dat
helemaal is opgebouwd rond je gehandicapte kind, voegt men er dan ook
de vereenzaming aan toe dan heeft men al de ingrediënten voor deze
drama’s. In beide gevallen ging het om oudere mensen. De opvang en
begeleiding van gehandicapten en hun ouders was totaal anders. Eigenlijk
weet ik niet hoe het vroeger was, maar ik verneem van ouders en
begeleiders dat het een wereld van verschil is. Nu komt men meer buiten
met hen. Allerhande uitstappen worden georganiseerd om hen beter te
integreren. Deze gewoontes waren vroeger zeker niet aan de orde en
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éénmaal men ouder wordt, is het moeilijk om zich deze eigen te maken.
‘Thuis blijven’ is dan de meest logische gang van zaken. Laat ons hopen
dat deze drama’s zich niet herhalen en laten we onze begeleiders
dankbaar zijn opdat zij voor deze ‘onvolledige’ mensen een ‘volwaardig’
leven trachten te creëren.

Vakantiekamp
Maandag, 14 augustus…09.00…klik…autokoffer open… de valiezen
beginnen aan hun tocht richting Ardennen. Sofie houdt zich vast aan mijn
rok, kijkt een beetje verwonderd rond, ziet haar vriendjes, vraagt zich
waarschijnlijk af wat er nu weeral gaande is, maar verkiest toch te blijven
waar ze is… Pas wanneer de begeleiders en de bus arriveren besluit ze er
enige beweging in te zetten. We wisselen nog een dikke knuffel en een
zoen uit. Eens op de bus begint ze een geanimeerd gesprek met haar
klasgenootje Nina. Al vlug wordt er gelachen en uitbundig gezwaaid. We
mogen gerust zijn, ze zal haar draai vlug vinden.
Eenmaal thuis ga ik languit in een tuinstoel liggen. Twee uur later: beetje
eten…terug naar mijn tuinstoel. Eén dag later…Mijn stoel alweer eens
opgezocht…zalig…ik dommel even in…los een kruiswoordraadsel op…
Blacky krijgt een aai over z’n zwarte kattenkop…De derde dag besluiten
we door te brengen aan onze kust, eens lekker uitwaaien. Het is vloed en
de meeuwen bevinden zich op amper één meter van me. Stefan begrijpt
er niets van: “Is mama gek geworden? Ze staat te praten met die
beesten”. 't Zal me een zorg wezen, ik zou hier nog wel een tijdje kunnen
zitten. Als ik op vrijdag naar het kamp bel en hoor dat Sofie het naar haar
zin heeft valt zelfs het laatste restje twijfel van me af. Halverwege de
tweede week arriveert een kaartje. Zelfs al ben ik thuis, de stress valt van
me af. Ik denk aan de ouders van M. die nu voor veertien dagen in Spanje
zijn… De kinderen zijn inderdaad een lange tijd van huis maar tijdens deze
periode kunnen wij onze batterijen terug opladen. En als op 28 augustus
ons dametje terug thuis is, zullen we dolblij zijn, maar ook weer druk
bezig. Met een nieuw schooljaar voor de deur zullen de dagen voorbij
vliegen.
In de loop van september volgt er nog een diamontage van deze vakantie.
Sofie in bed, aan tafel, in de kano, tijdens een uitstap, op de schommel, in
het zwembad, op de tractor, je kan het zo gek niet bedenken. En ik kan je
verzekeren dat we daar reikhalzend naar uitkijken. Het is net alsof deze
beelden ons zullen bevestigen dat het inderdaad goed is geweest!
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Federatie van Ouderverenigingen en gebruikersraden
In Instellingen voor Personen met een Handicap v.z.w.
Maatschappelijke zetel:

H. Consciencelaan 3 8540
Bestuursleden
Provincie Antwerpen
De heer Snyers Frans
Van Cuyckstraat 27
2320 Hoogstraten
Tel.: 03/3146652E-mail:
frans.snijers@pandora.be
Provincie Brabant
Mevrouw Dumon Monique
Bavegemstraat 61, 9860
Oosterzele.
Tel. : 09/3627303. E-mail :
m.dumon@telenet.be
Provincie Limburg
Mevrouw Janssens-Vanoppen
Simonne
M. Scheperslaan 171, 3550
Heusden-Zolder.
Tel.: 011/536823. E-mail :
sim.vanoppen@scarlet.be
Provincie Oost-Vlaanderen
De heer Andries Julien
Bredadreef 12
9100 Sint-Niklaas
03/7769535
E-mail:
julien.andries@skynet.be
Provincie WestVlaanderen
De heer Devos Eric
Marie Joséelaan 121
1200 Brussel
02/7341857
E-mail : devos.v@tiscali.be

Deerlijk

056/32.77.12

De heer Schreuders Pierre
Kleinrees 28, 2640
Kasterlee.
Tel. : 014/850230.
E-mail :
p.schreuders@yucom.be
ondervoorzitter

www.FOVIG.be

De heer Verhoeven Hugo
Zijpstraat 66, 2570 Duffel.
Tel. : 015/317678.
E-mail :
hugo.verhoeven@pandora.
be

De heer Festraets Roger
Den Bremt 18, 3020
Herent.
Tel.: 016/200775.

De heer Pauwels Armand
Oude Lummenseweg 32
3580 Beringen
Tel.: 011/425471

De heer Van Gestel Marc
Kloosterstraat 60
3900 Overpelt
Tel.: 011/649861
E-mail: marc@vangestel.be

De heer De Caesemaeker
Michel
Zwaluwlaan 20 9185
Wachtebeke; 09/3459554
michel.decaesemaeker@sky
net.be

De heer De Keyser Willy
Steltloperstraat 19, 9000
Gent.
Tel.: 09/2229430.
penningmeester

De heer Callewaert Toon
H. Consciencelaan 3
8540 Deerlijk
Tel. : 056/327712
E-mail :
toon.callewaert@telenet.be
voorzitter

FOVIG-secretariaat
Luc De Vos
Tweebekenstraat 4
9052 Zwijnaarde
Tel. en fax : 09 – 221.15.89
ldv.zwyn@skynet.be
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