WESTͳVLAANDEREN
Vervenne-Hauspie Brigi e
051/21 17 38 • b.hauspie@vriendenderblinden.org
PermanenƟe op woensdag tot 14u30
OOSTͳVLAANDEREN
Dirckx Tamara
054/26 00 16 • t.dirckx@vriendenderblinden.org
PermanenƟe op donderdag tot 17u
LIMBURG
Cleuren Anneleen
011/76 40 45 • a.cleuren@vriendenderblinden.org
PermanenƟe op woensdag tot 17u
ANTWERPEN EN VLAAMS BRABANT
ARR. LEUVEN
Swinnen Elke
011/82 28 87 • e.swinnen@vriendenderblinden.org
PermanenƟe op woensdag tot 17u
BRUSSEL, WAALSͳBRABANT, VLAAMSͳBRABANT
ARR. HALLEͳVILVOORDE
de Ryckel Edith
02/759 35 65 • e.deryckel@vriendenderblinden.org
PermanenƟe op donderdag tot 17u

DE VZW IN HET KORT
Steunend op zijn ervaring en gedreven door het
streven om diensten en infrastructuren van de
hoogste kwaliteit aan te bieden, ontwikkelde het
Federaal Werk Vrienden der Blinden en Slechtzienden
een geïntegreerd aanbod van therapie- en begeleidingsdiensten waarvan kinderen en volwassen, die
geconfronteerd worden met erns ge zichtproblemen of blindheid, naar behoe e gebruik kunnen
maken.
Op basis van een behoe enanalyse en hun mo va e
oriënteren de maatschappelijk assistenten gebruikers
uit de drie gewesten van het land naar de diensten
van de vereniging, of, als dit nodig blijkt en occasioneel naar een externe dienst. In Bergen is deze
werking uitgebreid met een rusthuis en een woondienst voor volwassen.
Specifiek voor Koksijde is het mobiliteitscentrum
van de vereniging bezig met de vorming van geleidehonden en met de begeleiding van personen
met een visuele beperking betreﬀende hun globale
mobiliteit.

Federaal Werk

Vrienden der Blinden en Slechtzienden VZW
s.dienst@vriendenderblinden.org

www.vriendenderblinden.org
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CONTACTGEGEVENS
SOCIALE DIENST

SOCIALE DIENST

INDIVIDUELE OPVOLGING
Voor iemand met een visuele handicap, zijn familie
of zijn we elijke vertegenwoordiger is de maatschappelijk assistent de eerste contactpersoon van het
Federaal Werk Vrienden der Blinden en Slechtzienden.
Na de eerste ontmoe ng, bij de blinde of slechtziende thuis, wordt een overzicht opgemaakt van
de behoe en. De maatschappelijk assistent stelt
een waaier van mogelijke hulpmiddelen voor die
de moeilijkheden van de blinde of slechtziende
kunnen verhelpen of verminderen: administra eve
en budge aire hulp, sociale wetgeving, aangepast
materiaal, cultuur en aangepaste hobby’s, begeleiding
jdens ac viteiten in het dagelijkse leven, zoeken
naar mogelijkheden, om zelfstandiger te worden,
psychologische hulp, aanvraag van een blindengeleidehond en de opvolging ervan, omze ng naar
braille- en grootdruk.
In samenspraak met de blinde of slechtziende komt
de maatschappelijk assistent regelma g langs voor
een gesprek en om na te gaan of de behoe en zijn
veranderd.

GROEPSACTIVITEITEN
De sociale dienst organiseert en begeleidt diverse
ac viteiten: uitstappen, reizen in het buiten- en
binnenland, etentjes, voorstellingen van aangepaste
films, enz. Het voornaamste doel van deze ac viteiten is mensen met een visuele handicap en hun
naaste familieleden en vrienden samenbrengen.

ANDERS KIJKEN
In samenwerking met de communica edienst verzorgen we het driemaandelijks jdschri “Anders
Kijken”. Dit is een aangepast jdschri dat te verkrijgen is in braille, grootdruk en digitaal. Deze
laatste versie is gra s.
Voor meer informa e neemt u best contact op met
de maatschappelijk assistent.

ENKELE GETUIGENISSEN

« Ik huilde voortdurend en had nergens zin in.
Niemand begreep me en niemand kon me
helpen. Nu heb ik mensen leren kennen zoals
ik. Ze begrijpen me. Het blijŌ moeilijk, maar het
gaat al stukken beter.

»

« Wat me het meeste kwetst is dat mensen
rondom mij nog steeds denken dat mensen
met een visuele handicap in een tehuis wonen
en geen normaal leven kunnen leiden. Sinds
er regelmaƟg een maatschappelijk assistente
langskomt, aanvaardt mama eindelijk hulp. Ze
gaat op zoek naar manieren om te bewegen en
te communiceren. Een toekomst lijkt nu terug
mogelijk.

»

