Vakantiekampen voor kinderen met bijzondere
noden
Jomba vakanties
Jomba vakanties worden georganiseerd door Kazou Brugge, de jeugddienst van CM Brugge Jomba
staat voor Jongeren Met Bijzondere Aandacht. Zowel kinderen en jongeren met een verstandelijke
of fysieke beperking als kinderen met een ziekte, met autisme, ADHD of gedragsproblemen zijn
welkom. Er zijn ook vakanties waar broers, zussen of vrienden mee kunnen komen genieten. Er is
steeds gepaste medische ondersteuning aanwezig. Zo garanderen ze een optimale
begeleiding.

Web: www.kazou.be

Vakantiekamp Krunsj (neutrale mutualiteit)
Krunsj biedt kwalitatieve vakanties voor kinderen en jongeren van 5 tot 18-plus.
Per kamp zijn er enkele plaatsen voor kinderen met noden (inclusiekamp)
Web: http://krunsj.be

Hannibal
Hannibal laat jongeren met en zonder beperking samen een toffe vakantie beleven.
Kinderen en jongeren (6 tot 30 jaar) met een beperking (verstandelijk, fysiek, autisme)
kunnen in de zomer op vakantie met Hannibal.
Web: https://hannibalvakanties.be/

Vzw Hartekamp
Zij organiseren een zomerkamp voor kinderen en jongeren (6 tot 25j) met een mentale, fysieke
en / of sociale beperking.
Web:
Tel:

www.hartekamp.be
0497 99 56 95

____________________________________________________________________________

Themavakanties Oranje
Zij organiseren kampen voor kinderen vanaf 6 jaar met een ( vermoeden van) beperking.
De vakantieweken vinden dit jaar plaats in Duinrel (vakantiehuis aan zee Oostende):
•
•

24 tot 28 februari 2020: tijdens de krokusvakantie
13 tot 17 juli 2020: tijdens de zomervakantie

www.oranje.be/zoek-doorheen-het-aanbod-van-oranje/themavakanties-voor-kinderen-kinder-enjongerenwerking
tel: 050/341 341
info@oranje.be

Kortopvang in weekends, vakanties en/of tijdens
de week
Weekendopvang Oranje
Kinderweekend: Oranje organiseert weekends van september tot eind juni
De weekendopvang vindt plaats in ons domein De Bevertjes, Beernemstraat 4 in 8730 Oedelem.
Wij beschikken over veel ruimte en de locatie is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van
kinderen en jongeren met een beperking.
Hier kan je een filmpje bekijken over de weekendopvang Oranje op het domein van De bevertjes.
De weekends starten steeds op vrijdagavond om 17u en eindigen op zondagavond om 16u. Je kan je
inschrijven voor een volledig weekend of een deel van het weekend.

In 2019 en 2020 vindt de weekendopvang plaats tijdens deze weekends:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 - 13 Oktober 2019
08 - 10 November 2019
22 - 24 November 2019
06 - 08 December 2019
20 - 22 December 2019
17 - 19 Januari 2020
31 Januari - 2 Februari 2020
14 - 16 Februari 2020
13 - 15 Maart 2020
27 - 29 Maart 2020
24 - 26 April 2020
08 - 10 Mei 2020
22 - 24 Mei 2020
05 - 07 Juni 2020
19 - 21 Juni 2020

www.oranje.be/zoek-doorheen-het-aanbod-van-oranje/weekendopvang-kinder-en-jongerenwerking
tel: 050/341 341
info@oranje.be

___________________________________________________________________

Huis Zonnebloem : Kortopvanghuis
Voor alle kinderen en jongeren met een beperking (bv. autisme, verstandelijke beperking,
motorische beperking, meervoudige beperking ... ) van 0 tot 25 jaar
Zonnebloem vzw biedt opvang overdag en verblijf ‘s nachts aan. U kan op een heel flexibele manier
van dat aanbod gebruikmaken: Overdag, 's nachts, weekdag, weekenddag, feestdag of tijdens de
(school)vakanties. Dit op sporadische of regelmatige basis.
Opvang tijdens de zomervakantie wordt best enkele maanden vooraf aangevraagd!
Zonnebloem vzw
Steenstraat 14
8501 Heule
Contactpersoon Sociale dienst kortverblijf: Emelie Vandenbulcke
Web: http://www.zonnebloemvzw.be/
Tel.: 056/ 35 73 18

Rozenweelde: Kortopvanghuis
Kinderen en jongeren tussen 0 tot 21 jaar met een matig, ernstig, diep verstandelijke of
meervoudige beperking kunnen bij ons terecht. Dit is in overleg met het VOC.
VOC Rozenweelde
Sportlaan 20
8211 Aartrijk
Web: http://vocrozenweelde.be/opvang/wonen-kortopvang
Mail: info@vocrozenweelde.be
Tel.: 050 54 27 30 (vragen naar sociale dienst , kort opvang)

_______________________________________________________________

Maria ter Engelen : Kortopvanghuis
Vzw Zorgcentrum Maria Ter Engelen richt zich uitsluitend op personen met een ernstig en/of diep
mentale beperking, op personen met een matig mentale beperking, die omwille van bijkomende
gedrags- of emotionele problemen op een lager niveau functioneren en op personen met een
meervoudige beperking.
Zowel minderjarigen als volwassen kunnen op ons aanbod beroep doen. Cliënten dienen wel woonachtig te
zijn in West-Vlaanderen.
Weekends en vakanties. Opvang tijdens de zomervakantie wordt best enkele maanden vooraf aangevraagd!
VZW Zorgcentrum Maria ter Engelen
Dorpsstraat 4
Klerken
Web: http://www.maria-ter-engelen.be/NL/ons-aanbod/zorgaanbod
Mail: info@mariaterengelen.be

Dienstencentrum: Ter Dreve: kortopvang

Kort opvang voor kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar met een verstandelijke beperking, al dan
niet in combinatie met autismestoornis (opvang voor kinderen met meervoudige beperkingen is
moeilijker en afhankelijk van de zorgvraag van het kind).
Opvang op schooldagen, in weekends en de vakanties in overleg met de VZW.
Dienstencentrum Ter Dreve VZW
Koning Albert 1-laan 188
8200 Brugge
Tel.:
050 39 01 24
Online: http://www.terdreve.be
E-mail: info@terdreve.be
_______________________________________________________________________________________

Speelpleinwerking
Speelpleinwerking Oranje
Oranje organiseert al meer dan 40 jaar speelpleinwerking voor kinderen met en zonder
beperking vanaf 4 jaar tot 15 jaar.
Je kan er terecht tijdens de schoolvakanties in Sint-Andries, Sint-Jozef, Maldegem, Assenede
Web:
Mail:

www.vrijetijd-oranje.be
speelplein@oranje.be

_________________________________________________________________________

Gammetoen
Gammetoen is een vrijetijdswerking jongens en meisjes met een lichte tot matige beperking van 5 tot
15 jaar tijdens alle schoolvakanties.
Jeugdcentrum Kadans
Stationsstraat 71
9880 Aalter
Web: www.aalter.be/gammetoen
Mail: jeugd@aalter.be
Tel.: 09/ 325 71 7

De Speelcompagnie - 't Zonnetje
Kinderen die het op één of ander vlak minder gemakkelijk
hebben, kunnen bij de speelpleinwerking terecht. We zoeken
voor elk kind de
gepaste locatie en/of groep en streven ernaar zo inclusief mogelijk te werken! Voor
kinderen die een sterke behoefte hebben aan extra begeleiding en opvolging staan
enkele één-op- éénbegeleiders paraat. Er is telkens een weekprogramma waarin spel
en beweging centraal staan.
Voor alle schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar.
Web: www.oostende.be/speelcompagnie
Mail: danny.depoorter@oostende.be of 0477/77 67 11
_________________________________________________________________________

Kinderopvang (inclusie)
Vliegend Paard
Het Vliegend Paard is een gespecialiseerde kinderopvang. Het team bestaat uit
verpleegkundigen, kinderverzorgsters en opvoedkundigen die instaan voor de verzorging van
uw kind.
Opvang en buitenschoolse opvang (voor- en naschools, tijdens de vakanties)
voor kinderen met specifieke zorgbehoeften tussen 0 en 12 jaar.
Van maandag tot vrijdag, van 6u30 tot
18u30 Sluitingsdagen: zie website
Kinderopvang Vliegend
Paard
Beverhoutsveldstraat 2
8730 Oedelem - Beernem
Web: www.kinderopvangvliegendpaard.net/
Mail: kinderopvang.vliegendpaard@skynet.be
Tel: 050 35 58 31

Buitenschoolse kinderopvang Kakelbont

Kakelbont staat in voor buitenschoolse kinderopvang. Uw kinderen
kunnen hun vrije tijd op een leuke manier doorbrengen, met elkaar spelen
in de speelhoeken en met het speelgoed dat ze zelf kiezen. Op woensdagnamiddag en
vakantiedagen kunnen ze deelnemen aan een gevarieerd aanbod van activiteiten. De begeleiding van
uw kinderen ligt in handen van medewerkster buitenschoolse opvang die een door Kind en Gezin
erkende opleiding volgden.
Voor kinderen vanaf 2,5 tot einde basisschool, met en zonder beperking.

Op woensdagmiddagen van 11u50 tot 19u.
Op vakantiedagen van 07 tot 19u. (gesloten van 21/07 t.e.m. 15/08)
Er zijn twee locaties tijdens alle vakanties:
Koude-Keukenstraat 8b (hoofdzetel)
8200 Sint-Andries
Oude Kerkstraat 23a 8200 Sint-Michiels
Tijdens de zomervakantie een extra locatie:
Gerard Davidstraat 6
8000 Kristus-Koning
Tel Sint-Andries: 050 38 88 84
Web: www.ibokakelbont.net
Mail:
secretariaat@ibokakelbont.net
___________________________________________________________________________

Nederland
Zorgboederij Jodi - Sintepier
Deze zorgboerderij, gelegen op 3 ha grond, is bedoeld voor de opvang van jongeren met een beperking.
Ze hebben er jarenlange ervaring met kinderen met meervoudige beperkingen. De kinderen kunnen er
tuinieren, omgaan met dieren, knutselen en een hobby beoefenen, zoals bijvoorbeeld: solderen,
figuurzagen, schilderen en creatieve handenarbeid.
Bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot jong volwassenen. Ze zetten zich in voor de begeleiding van o.a.
verstandelijk en meervoudig beperkte jeugdigen. Ook kinderen met een nietaangeboren hersenletsel, ADHD… zijn welkom.
Er is een mogelijkheid tot dag-, week- of weekendopvang
Zorgboerderij Jodi – Sintepier
Mosseldijk 15
4504 SH Nieuwvliet
Web: www.jodisintepier.nl
Mail: jodistpier@zeelandnet.nl
Tel.: +31 117 37 17 30

Zorgboederij Juutsom

Zorgboerderij Juutsom biedt dagbesteding voor kinderen met beperkingen.
Kinderen werken en spelen op de boerderij. Kinderen kunnen helpen met dieren verzorgen,
klussen, spelen en knutselen.
De kinderen kunnen ook mee helpen in de winkel ‘Vers en Lekker’ te Groede.
Juutsom biedt logeeropvang voor jongeren met een lichte verstandelijke en/of psychische
beperking. Recreatief en/of ter ontlasting van de mantelzorgers (bijv. ouders).
Voor dagbesteding kan je er terecht in vakanties, op woensdagnamiddag en op zaterdag.
Logeren kan in weekends of vakanties.
Zorgboerderij Juutsom
Oranjedijk 1a
4508 KC Waterlandkerkje
Web: www.juutsom.nl/
Mail: info@juutsom.nl

_____________________________________________________________________

Hulpverlening en ondersteuning thuis
Oef!: Thuisoppas en assistentie voor kinderen/
jongeren en volwassenen met een beperking

OEF! richt zich tot gezinnen met kinderen, jongeren of volwassenen
die zorgbehoevend zijn of leven met een beperking. Deze kan van
fysieke, verstandelijke of zintuiglijke aard zijn.
OEF! is er ook voor personen met een ontwikkelingsvertraging, autisme of een langdurige
ziekte.
U kunt er terecht na afspraak en naargelang de zorgnood.
U kan thuisoppas en assistentie vragen tijdens de dag, maar ook voor ’s nachts – in de week
én in het weekend. De oppas komt bij u aan huis.
Oef! Is een organisatie opgericht door:
Familiezorg W.Vl. vzw
St.-Jansplein 8
8000 Brugge
Web: www.familiezorg-wvl.be en www.familiezorg-wvl.be/oef.aspx
Mail: brugge@familiezorg-wvl.be
Tel:
050 33 65 00

Start West-Vlaanderen
Thuisbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsvertraging of
(vermoeden van) verstandelijke beperking en hun gezin.

Gistelsesteenweg 190 bus 1
8200 Brugge
Contactgegevens
Web:
www.startwestvlaanderen.be
Mail:
info@startwestvlaanderen.be
Tel:
050 40 50 00

_____________________________________________________________________

Vzw Victor
Vzw Victor biedt opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de
provincie West-Vlaanderen.
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6
8800 Roeselare
Web: www.vzwvictor.be
Mail: info@vzwvictor.be
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag tussen 9u en 12u30)

_____________________________________________________________________

