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Postcode & gemeente 
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057 21 55 35  
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Straat & nr. 

Postcode & gemeente 

Telefoonnummer 

 

Rijselstraat 98 
8900 IEPER 
057 21 55 35  

Leden Raad van Bestuur 
 
Voorzitter 
 
Leden 
 

 

 

 

 

directeur 

 
 
Despeghel Joke 
 
Bevernage Kathleen     
Bouchaert Rosette  
Boussemaere Steve 
Haentjens Anne-Marie 
Lambrey Ben 
Moeyaert Daniël 
Moeyaert Wim 
Riem Jan 
Vannieuwenhuyse Daniël 
 
Philippe Mingels 
 

Verantwoordelijke werking tot en met 28 februari 2013: Daniël Moeyaert 
Vanaf 1 maart 2013: Philippe Mingels 

Website www.wvavzw.be  
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2 Visie 

Werkgroep Vorming en Aktie VZW (WVA) is een vrijetijdszorgorganisatie voor mensen met 

beperking. WVA streeft ernaar om personen met een beperking én de maatschappelijke actoren in 

de Westhoek te omkaderen en te ondersteunen doorheen een proces van emancipatie, integratie en 

inclusie binnen het domein “vrije tijd”.  

3 Missie 

WVA zet, waar het kan, in op toeleiding van mensen met een beperking naar het regulier 

vrijetijdsaanbod in de Westhoek en waar nodig op een vraaggestuurd eigen vrijetijdsaanbod.  

4 Begrippenkader 

4.1 Emancipatie  

De WVA streeft er naar mensen met beperkingen een volwaardige plaats te geven in de samenleving 

en specifiek in hun vrijetijdsbeleving .  

4.2 Inclusie 

Inclusie is het insluiten van achtergestelde groepen en staat tegenover het discrimineren  en 

marginaliseren van mensen op grond van hun lichamelijke, verstandelijke of andere kenmerken. 

Drempels  voor sociale participatie worden zoveel mogelijk weggenomen, zodat iedereen maximaal  

kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Inclusie legt de verantwoordelijkheid van de 

aanpassing bij de omgeving. 

4.3 Integratie  

Integratie is het aansluiten bij een bepaalde groep of omgeving en legt de verantwoordelijkheid voor 

de aanpassing bij het individu, dat aansluiting zoekt.  WVA probeert de mensen met beperking in die 

zin zoveel als mogelijk weerbaar te maken om zo optimaal mogelijk te kunnen leven in de huidige 

maatschappij. 

5 Personeel 

MINGELS Philippe, directeur 

38/38 (vanaf 01/03/2013) 

Taken: 

algemene leiding  

dagelijks bestuur en raad van bestuur 

financieel beleid 
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personeelsbeleid 

netwerking/vertegenwoordiging organisaties en verenigingen 

coördinatie vrijetijdsbesteding/heroriëntering 

coördinatie deelwerkingen/herstructurering 

opmaken dossiers 

overleg 4 vrijetijdsorganisaties West-Vl/ vrijetijdsweb 

vertegenwoordiger 20 erkende vrijetijdsorganisaties 

 

MOEYAERT Wim, directeur 

35/38; langdurig ziek (sinds 11/06/2012) 

WVA werd in de praktijk van 01/01/2013 tot 28/02/2103 geleid door Moeyaert Daniel 

 

JACQUES Sien, sociaal assistent/begeleidster 

38/38 jeugdwerk  

Taken : 

19/38 jeugdwerk : 

verantwoordelijke speelpleinwerking Spelewijs (zomerwerking/jaarwerking) 

vertegenwoordiging jeugdraad Ieper en Poperinge 

vertegenwoordiging provinciale jeugdraad 

Stuurgroep De Iris 

individuele begeleiding kinderen 

werkgroep opvoedingsondersteuning  

19/38 algemene werking : 

adressenbeheer (vanaf 15/10/2013) 

verantwoordelijk voor de regionale werking in Veurne 

openhouden vrijetijdscentrum Veurne 

activiteiten en uitstappen Diksmuide 

stuurgroep Diksmuide 

inclusieve vrijetijdstrajectbegeleiding 

sociale dienstverlening 

 

DECADT Jan, bediende 

38/38 waarvan 19/38 jeugdwerk 

arbeidscontract stopgezet op 15/10/2013 (verbreking) 

Taken:  

19/38 jeugdwerk : 

opmaak Uitvliegerskranten regio Ieper en regio Veurne-Diksmuide 

opmaak De Stokpopkrant 

verantwoordelijk speel-o-theek De Stokpop en de Mobiele Stokpop 

begeleider 16+werking 

begeleider Het Atelier 

begeleider Open IT 

19/38 algemene werking : 

telefoonpermanentie 

administratieve taken 
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beheer adressenbestand 

bankverrichtingen 

begeleiding sportuurtje 

afgevaardigde sportraad Ieper 

ontmoetingsruimte De Spiegel 

 

GELDOF Glenney, opvoedster/begeleidster 

19/38 onbepaalde duur waarvan 10/38 jeugdwerk (vanaf 15/02/12) 

Arbeidscontract stopgezet op 28/06/2013 (verbreking) 

Taken : 

10/38 jeugdwerk : 

Het Atelier 

verantwoordelijke 16-pluswerking 

De Uitvliegers: vrijetijdsactiviteiten jongvolwassenen 

  9/38 algemene werking : 

Werkgroep De Spiegel 

openhouden De Spiegel 

vrijetijdsnamiddag op donderdag 

vrijetijdsactiviteiten 

 

LEIRE Carine, administratief medewerker 

38/38 

Taken : 

19/38 jeugdwerk : 

medewerker Het Atelier 

medewerker fietsvakantie 

16-pluswerking 

begeleider paardenkampen 

19/38 algemene werking : 

telefoonpermanentie 

administratie 

inschrijvingen 

adressenbeheer (vanaf 15/10/2013) 

postverrichtingen 

organisatie reizen en kampen 

organisatie zomeruitstappen 

Steunpunt Vakantieparticipatie 

Aanspreekpunt Rap op Stap /sociaal reisbureau (vanaf 3/03/2013) 

vervoer 

                

DESCHUYTTER Ludo, Wepplusser 

38/38 (01/01/13 tot en met 31/01/14 

Taken : 

telefoonpermanentie 

administratie 
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stockbeheer 

wekelijks taakoverzicht personeel 

kasbestand 

opmaken verslagen 

openhouden vrijetijdscentrum WVA Veurne 

openhouden De Spiegel 

vervoer 

 

LODEWYCK Nathalie, Wepplusser 

38/38 (01/02/13 tot en met 31/01/14) 

Taken: 

Zie hierboven 

verantwoordelijke De Stokpop (vanaf 15/10/2013) 

adressenbeheer (vanaf 15/10/2013) 

 

BEKAERT Lisa, jobstudente 

Afgestudeerd; Master in de Orthopedagogie 

38/38 (1/07/2013-31/07/2013) 

Verantwoordelijke 16-pluswerking juli 

hoofdbegeleider 

 

VAUTHIER Melany, jobstudente 

Afgestudeerd; Bachelor in de orthopedagogie 

38/38 (1/08/2013-31/08/2013) 

Verantwoordelijke 16-pluswerking augustus 

hoofdbegeleider 

38/38 (16/09/2013-25/09/2013) 

Reorganisatie werking Het Atelier 

Reorganisatie Uitvliegerskrant 
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5.1 Relevante ervaring in de sector 

Mingels Philippe, Bachelor in de Gezinswetenschappen 

Ruime ervaring als vrijwilliger in het jeugdwerk (jeugdbeweging, jeugdhuis,..) 

Ruime ervaring als opvoeder-begeleider met een diverse kansengroepen 

Meer dan 20 jaar ervaring in het sociaal-cultureel werk 

 

Jacques Sien, Bachelor Sociaal Werk 

Hoofdverantwoordelijke jeugdbeweging 

SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) (3 sessies) 

 

Decadt Jan, 12 jaar relevante ervaring in de sector 

Opleiding beheer van ontleningen (2 sessies) 

SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) (3 sessies) 

 

Leire Carine, bediende 

SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) (3 sessies) 

 

  



13 

 

5.2  Omschrijving vorming en opleiding 

- Jacques Sien : The Grid 2 ( 28/02/2013 en 28/03/2013) 

- Jaques Sien en Leire Carine : Ouders steunen in opvoeding  (organisatie VOT) 

- Leire Carine :  Photoshop 1 Cervo-Go –cursus  22/01/2013 tot  28/05/2013 : elke dinsdagavond 

- Leire Carine : Grondhouding en bejegening van mensen met een psychiatrische problematiek       

21/11/2013 org. Cantrum voor Geestelijke gezondheidszorg Largo 

- Geldhof Glenny : SMOG 

- Decadt Jan : SMOG 

- Jeacques Sien : SMOG 

- Leire Carine : SMOG 

- weplusser : SMOG 

6 Strategische doelstelling  

Werkgroep Vorming en Aktie (WVA) werkt binnen het domein “vrije tijd” aan integratie, emancipatie 

en inclusie van personen met een beperking. 

6.1 Integratie: operationele doelstellingen  

WVA zet in op de toegankelijkheid van de fysieke omgeving  van mensen met een beperking, door 

het sensibiliseren en informeren van lokale besturen, bouwheren of projectontwikkelaars. 

WVA zet in op bekendmaking van en toeleiding naar het regulier vrijetijdsaanbod.  

6.2 Doelstelling 2: Emancipatie 

Emancipatie kan men enerzijds definiëren als het bevrijden van onderdrukking en anderzijds als het 

vergroten van zelfbeschikking en autonomie. Als ervaringsdeskundige kunnen mensen met beperking 

een heel belangrijke hierin spelen. Het is de taak van een organisatie als de WVA om de mensen met 

beperking hierin te stimuleren.   

In de raad van beheer zijn 4 personen met diverse beperking opgenomen. Ook in de Algemene Raad 

zetelen verschillende mensen met beperking. 

6.3 Doelstelling 3: Inclusie 

De inclusiegedachte is een belangrijke doelstelling voor de WVA.  De  maatschappelijke drempels  

moeten zoveel mogelijk  weggenomen worden. De gelijkwaardigheid stat hierin  centraal. 

Gelijkwaardigheid houdt zowel rechten als plichten in.  Soms worden rechten en plichten 

onvoldoende uitgevoerd uit onwetendheid. Daar wil de WVA aan werken door zoveel mogelijk 

mensen, organisaties, instellingen en voorzieningen te informeren en vormingen te organiseren.  

Daar de hoofdactiviteit van de WVA bestaat uit de vrijetijdsbesteding betekent dat er samen met de 

persoon met beperking gezocht wordt naar een passende invulling van zijn vrijetijdsbesteding.  

Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een stappenplan.   
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6.4 Doelstelling 4: Respect 

Respect is bij de WVA heel belangrijk, daarom wordt van zowel personeelsleden als van vrijwilligers 

verwacht dat respect  een automatisme is in hun omgang .  De WVA verdedigt ten allen tijde de 

rechten van de mensen met welke beperking ook. 

6.5 Doelstelling 5: Differentiatie 

Voor de WVA is het ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat er een samenwerking tot stand 

gebracht wordt  tussen de verschillende groepen uit de maatschappij. Of het nu gaat over mensen 

met of zonder beperking en ook tussen mensen met verschillende beperkingen onderling. 

6.6 Doelstelling 6: Gelijkheid 

De WVA wil een zo maximaal mogelijke gelijkheid tussen mensen, hiertoe ondersteunt de organisatie 

mensen die vragen hebben over toegankelijkheid op alle vlakken. De WVA helpt hen op weg naar de 

juiste instanties. Of het nu gaat over mensen met fysieke of mensen met psychische/sociale 

beperkingen. 

7 Werking 

Inleiding: aanbod activiteiten 

Binnen de WVA hebben wij diverse deelwerkingen.  Elke deelwerking bestrijkt een specifieke 

leeftijdscategorie en/of een specifieke regio.  In onderstaande opdeling worden de activiteiten in 

regio’s en leeftijdscategorieën opgedeeld.   Een aantal van onze werkingen zijn zowel bedoeld voor 

jongeren als volwassenen met een beperking en/of hun omgeving.  

7.1 Jeugdwerk 

7.1.1 Spelewijs 

a) Wat?  

Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren (van 3 tot 16 jaar) met een beperking 

en/of leerstoornis samen met hun broers of zussen. Spelewijs is zoals elke andere speelpleinwerking 

een speelpleinwerking waar kinderen samen spelen, ravotten, lachen, fantaseren, knutselen, … 

Spelewijs zorgt daarenboven voor extra begeleiding, meer structuur, duidelijke uitleg, enz.. Kortom, 

verscheidenheid op maat van elk kind.  

b) Doelstellingen 

Het is een opvangmogelijkheid voor kinderen met een beperking tijdens de vakantieperiodes.  

Daarnaast wil Spelewijs de kinderen via sport en spel een aangename en gestructureerde 

ontspanning aanbieden.  Spelewijs is een speelpleinwerking die de integratie bevordert door tevens 

brussen (broers en zussen) van de kinderen met de leerstoornis en/of beperking op het speelplein te 

verwelkomen.   
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c) Wanneer? 

Zomervakantie : Tijdens de zomermaanden juli en augustus, behalve tijdens de eerste en de laatste 

week van de vakantie.  

Tussentijdse vakanties: Ook in de tussentijdse vakanties organiseert Spelewijs een aantal activiteiten.  

Afhankelijk van de vakantie wordt dit in één of meerdere dagen per week voorzien. Deze activiteiten 

zijn bedoeld voor kinderen van zowel Spelewijs-Ieper als Spelewijs-Poperinge, maar vinden plaats op 

de locatie in Ieper.  

Spelewijs op woensdag: Spelewijs voorziet tevens naschoolse opvang op woensdagnamiddag. De 

kinderen zijn van 13.30 uur tot 17 uur welkom bij Spelewijs op woensdag. De activiteit duurt van 14 

tot 16 uur. Om 15.45 uur krijgen de kinderen een vieruurtje. De woensdagspelnamiddagen werden in 

oktober 2013 stopgezet wegens te weinig interesse vanuit de doelgroep. Gezien wij vraaggericht 

proberen te werken, was dit een logische keuze. 

d) Kostprijs? 

Zomervakantie: de dagprijs voor de ouders bedraagt voor het eerste kind 6,5 euro, voor het tweede 

kind 6 euro en voor het derde en de volgende kinderen 5,5 euro.  In deze dagprijs zit een drankje, 

een warm middagmaal, een vieruurtje, spel- en knutselmateriaal, de verzekering en onze begeleiding 

inbegrepen.  De betaling gebeurt telkens op de laatste dag van de week.   

Tussentijdse vakanties: 4 euro per kind. 

Spelewijs op woensdag: 2 euro per kind. 

Vervoer: wij organiseren tevens vervoer met behulp van vrijwilligers.  Deze halen de kinderen op uit 

het arrondissement Ieper (Ieper, Zonnebeke, Wervik, Heuvelland, Mesen, Poperinge, Langemark-

Poelkapelle, Vleteren) en brengen hen na Spelewijs thuis.  Indien ouders hiervan gebruik maken, 

betalen zij 5 euro per dag per gezin.  Binnen het centrum van Ieper/Poperinge betalen de ouders 2,5 

euro per dag per adres. 

e) Hoe? 

Kinderen die voor de eerste keer naar Spelewijs komen, worden thuis bezocht zodat ouders en kind 

de nodige informatie krijgen over Spelewijs en de speelpleinwerking voldoende informatie heeft over 

het kind, om eventueel een aangepaste begeleiding te kunnen voorzien. Daarom vullen we tijdens dit 

huisbezoek een inlichtingsfiche in, die de monitoren kunnen inkijken om meer op de hoogte te zijn 

van de specifieke noden van het kind. Op de inlichtingsfiche vinden ze onder meer informatie terug 

over: medicatie, het karakter van het kind, aandachtspunten bij maaltijden en tips voor het spelen 

met het kind.  

Binnen de speelpleinwerkingen worden de deelnemers in vier groepen opgesplitst namelijk:  

 De Pimpampoentjes 

 De Koala’s 

 De Grizzly’s 

 De kinderen, die wegens (de aard van) hun handicap, individuele begeleiding nodig hebben.  

De individuele begeleiders sluiten aan bij de activiteit van de leeftijdsgroep van het kind of 

werken een apart programma uit.  

 



16 

 

Dit zijn niveaugroepen die voortgekomen zijn uit de oorspronkelijke groepen van kleuter, lager en 

12+. Omdat we merkten dat sommige kinderen niet altijd rijp waren om door te schuiven, hebben 

we sinds dit jaar de groepen niet meer expliciet ingedeeld volgens leeftijd.  

Er wordt telkens een vast dagschema opgesteld om de kinderen de nodige structuur te kunnen 

aanbieden : 

 

07.45 – 09.00 Opvang 

09.00 – 09.15  Dagopening met toneel 

09.15 – 10.00  knutselactiviteit 

10.00 – 10.15  tienuurtje 

10.15 – 12.00  korte voormiddagactiviteit 

12.00 – 14.00  middagmaal + vrij spel 

14.00 – 15.45  grote namiddagactiviteit 

15.45 – 16.00  vieruurtje 

16.00 – 17.00  Opvang + vertrek met de bussen 

 

Op organisatorisch vlak komen volgende aspecten aan bod : 

 

Per week is er een weekthema; de rode draad van de speelpleinwerking.  Dit thema komt elke 

morgen aan bod in een toneelmoment van waaruit de activiteiten voor de verdere dag ontspruiten.   

Er worden diverse (halve) daguitstappen gepland.   

Bij de start van de dag horen de kinderen een herkenningsmelodietje, dat elk jaar terugkeert. Dit 

verduidelijkt de dagstructuur.   

’s Avonds krijgen de kinderen een schriftje mee naar huis waarin de gebeurtenissen van de voorbije 

dag en eventuele speciale opmerkingen vermeld worden.  Ook de ouders kunnen hierin vragen of 

opmerkingen neerschrijven.    

De kinderen worden intensief begeleid door één moni per drie à vier kinderen.  Elke moni krijgt een 

vrijwilligersvergoeding van 12,50 euro per dag, warme maaltijd en verzekering inbegrepen. Tevens 

krijgen alle monitoren een aantal gratis vormingsmomenten. Verder worden ze geïnformeerd over 

bestaande animatorencursussen bij externen.  Spelewijs geldt dan als stageplaats.   

Er staan per week 2 weekverantwoordelijken, ervaren moni’s, in om de leiding te nemen over de 

activiteitenplanning. Naast deze staan de maandverantwoordelijken in voor de kwaliteit van de 

werking.  Bijv. het motiveren van de monitoren.  

f) Wie? 

Spelewijs is er voor kinderen van 3 tot 16 jaar met een leerstoornis en/of handicap, die omwille (van 

de aard) van hun beperking vaak uit de boot vallen in het reguliere opvangcircuit.  Het gaat om 

kinderen uit het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, jongeren uit het buitengewoon secundair 

onderwijs , kinderen en jongeren uit voorzieningen, kinderen met een attest van beperking en de 

brussen van de kinderen en jongeren met een beperking.  Met andere woorden worden kinderen en 

jongeren met verschillende types beperking verwelkomd in Spelewijs: fysiek, mentaal, visueel, 

auditief of meervoudig.  Ook kinderen met epilepsie, autisme, leerstoornissen, ADHD en kinderen uit 

een problematische opvoedingssituatie kunnen bij Spelewijs terecht.   
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g) Waar? 

Spelewijs gaat door in Ieper: De Klepper, Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Spelewijs gaat tevens tijdens de grote vakantie door in Poperinge: De Kouter, Komstraat 30, 8970 

Poperinge 

h) Bekendmaking 

Deze gebeurt door middel van het verspreiden van folders via sociale diensten, voorzieningen, CLB’s 

voor buitengewoon en regulier onderwijs (in het kader van GON-onderwijs), bibliotheken en 

websites.   Kinderen die vroeger al naar Spelewijs kwamen, krijgen individueel een folder en 

informatie toegestuurd.   
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Overzicht van de activiteiten 

Het aantal kinderen en begeleiders is telkens het totaal van de drie groepen (Pimpampoentjes, 

Koala’s en Grizzly’s).  

Zomervakantie  Ieper 

Pimpampoentjes 

 

Maand Datum Wat # deelnemers # begeleiders 

Juli  8/07/2013  Naamkaartjes maken + kennismakings-

spelletjes + Spelewijs-spel 
48 19 

  9/07/2013  Vergrootglas maken + ik word spion + 

het grote ontdekkingsspel 
49 23.5 

  10/07/2013  Zwemmen + schattenplanner + het 

zoekspel 
43 23 

  11/07/2013  Schat maken + harder, better, faster & 

stronger + stadsspel 
47 23.5 

  12/07/2013 Mobieltjes + snoezelen en sherboard + 

één tegen allen  
39 21 

  15/07/2013 Knutselen met brooddeeg + kringspelen 

+ het houtspel 
45 20.5 

  16/07/2013 Kader hans & grietje + reis rond de 

wereld + zoek de broodkruimels 
53 22.5 

  17/07/2013 Heksen slinger + muzikaal pak + estafette 

spelen 
54 23.5 

  18/07/2013 Zwemmen + verdien je snoepspel + 

Grizzly’s als moni 
55 18.5 

  19/07/2013 Vaagborstel + poetsspel +  verlos Hans 49 15 

  22/07/2013  Kikker uitprikken + chliché spelletjes + 

het help de kikkerzoekenspel 
41 25 

  23/07/2013  Uitstap naar Conquesta 45 23 

  24/07/2013  Prinsessen en kikker maskers + 

hindernissenparcours + prins(ess)enspel 
38 23 

  25/07/2013  Zwemmen + zoek de boze heks + het 

verband de heksspel 
43 24.5 

  26/07/2013  Kijkdoos + relaxatie en massage + ze 

leefden nog lang en gelukkig 
44 22.5 

  29/07/2013  Varkentje + zoekspel + het grote 

vluchtspel 
37 17 

  30/07/2013  Wolf + new games + het grote boze 

wolfspel  
38 21 

 31/07/2013  Huisjes met wolf + vlaamse kermis + 

bosspel 
33 21 

augustus  6/08/2013  Raamschilderen + opruimspel + 40 23 
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apenparcours 

  7/08/2013  Kledingstukkenketting + ’t kleine 

kastjesspel + verdien je kledingsstuk 
41 25 

  8/08/2013  Zwemmen + schatten in de ruimte + 

snoezelen en sherborn 
40 25.5 

  9/08/2013  Uitstap palingbeek 40 25.5 

  12/08/2013  Dolk knutselen + parcours sporrewoan + 

een voor allen 
49 20 

  13/08/2013  Boot in krijt + dansje instuderen + het 

doe je eigen ding spel 
52 25.5 

  14/08/2013  Krokodil knutselen + het verslag kapitein 

haak spel + versla de krodil! 
38 15.5 

  19/08/2013  Decoratie maken + generale repetitie + 

verdien je versiering! 
36 12 

  20/08/2013  Decoratie maken + generale repetitie + 

bosspel 
37 13 

  21/08/2013  Volksspelen + generale repetitie + 

afsluitshow 
38 13 

 

Koala’s 

 

Maand Datum Wat # deelnemers # begeleiders 

Juli  8/07/2013 Trui etiketten + originele kennismakings-

speletjes + Spelewijsspel 
48 19 

  9/07/2013 Verrekijkers maken + spionagespel + het 

grote zoekspel 
49 23.5 

  10/07/2013 Zwemmen + schattenplanner + het 

zoekspel 
43 23 

  11/07/2013 Zwaarden maken + harder, better, faster 

& stronger + stadsspel 
47 23.5 

  12/07/2013 Mobieltjes + new-games + één tegen 

allen 
39 21 

  15/07/2013 Vogels + kringspelen + het grote 

houtspel 
45 20.5 

  16/07/2013 Hans & Grietje legpuzzel + reis rond de 

wereld + zoek je weg 
53 22.5 

  17/07/2013 Heksenslinger + verdien je snoepspel + 

estafette spel 
54 23.5 

  18/07/2013 Zwemmen + muzikaal pak + Grizzly als 

moni 
55 18.5 

  19/07/2013 Raam schilderen en poetsen + ruik-, 

voel- en proefspel + verlos Hans 
49 15 

  22/07/2013  Kikkers versieren + cliché spelletjes + 41 25 
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help de kikker zoeken 

  23/07/2013  Uitstap naar Conquesta 45 23 

  24/07/2013  Prins(ess)enmasker + Zoek de boze heks 

+ Verdien een prins(es) 
38 23 

  25/07/2013  Zwemmen + hindernissenparcours + 

verban de heks 
43 24.5 

  26/07/2013  Kijkdoos + vlaggenroof + ze leefden nog 

lang en gelukkig 
44 22.5 

  29/07/2013  Varken + zoekspel + het grote vluchtspel 37 17 

  30/07/2013  Wolf + parcours + het grote boze wolf 

spel 
38 21 

 31/07/2013  Huisjes en wolf + vlaamse kermis + 

bosspel 
33 21 

augustus  6/08/2013  Raamschilderen + ’t grote opruimspel + 

apenparcours 
40 23 

  7/08/2013  Kledingstukken uit vilt + ganzenbord + 

verdien je kledingsstuk 
41 25 

  8/08/2013  Zwemmen + schatten in de ruimte + ’t 

lange lijstjes spel 
40 25.5 

  9/08/2013  Uitstap naar de palingbeek 40 25.5 

  12/08/2013  Haakknutselen + parcours Sporrewoan + 

één voor allen 
49 20 

  13/08/2013  Duimverven + dansje instuderen + doe 

je eigen ding spel 
52 25.5 

  14/08/2013  Wekker knutselen + het zoek de 

tekstspel + versla de tikkende krokodil 
38 15.5 

  19/08/2013  Decoratie maken + generale repetitie + 

verdien je versiering spel 
36 12 

  20/08/2013 Decoratie maken + generale repetitie + 

bosspel  
37 13 

  21/08/2013  Volksspelen + generale repetitie + 

afsluitshow 
38 13 

 

Grizzly’s 

 

Maand Datum Wat # deelnemers # begeleiders 

Juli  8/07/2013 Naamkaartjes maken + originele 

kennismakingsspelletjes + spelewijsspel 
48 19 

  9/07/2013 Ramen schilderen + kamp bouwen + het 

grote ontdekkingsspel 
49 23.5 

  10/07/2013 Zwemmen + schattenplanner + het 

zoekspel 
43 23 

  11/07/2013 Ooglapjes maken + harder, better, faster 47 23.5 
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& stronger + stadspel 

  12/07/2013 Boot in papier maché + dans of toneel + 

één tegen allen 
39 21 

  15/07/2013 Spaarpot + ruige spelen + het grote 

houtspel 
45 20.5 

  16/07/2013 Heks + hindernissenparcours + zoek je 

weg 
53 22.5 

  17/07/2013 Kamp + één tegen allen + op wieltjes 54 23.5 

  18/07/2013 Zwemmen + grizzyl als moni + grizzly als 

moni 
55 18.5 

  19/07/2013 Kamp + flanders fields museum 49 15 

  22/07/2013 Eigen kunstwerk op karton + 10-bal en 

hockey + help de kikker zoeken 
41 25 

  23/07/2013  Dropping 45 23 

  24/07/2013  Zelf maskers maken + legerparcours + 

verdien een prinses 
38 23 

  25/07/2013  Zwemmen + keer je om spel + het 

verban de heksspel 
43 24.5 

  26/07/2013  Tv maken + new-games + ze leefden nog 

lang en gelukkig 
44 22.5 

  29/07/2013 Uitstap palingbeek   37 17 

  30/07/2013  Knutselen rond thema + sport- en 

pleinspelen + grote boze wolfsspel 
38 21 

 31/07/2013  Knutselen rond thema 3 biggetjes + 

kubspel + bosspel 
33 21 

augustus  6/08/2013 Doek schilderen + kookactiviteit + 

apenparcours 
40 23 

  7/08/2013 vuurbaan + verdien je kledingstukken  41 25 

  8/08/2013  Zwemen + ruimtestation + ’t lange 

lijstjesspel 
40 25.5 

  9/08/2013  Uitstap Palingbeek  40 25.5 

  12/08/2013  Knutselen volgens thema + parcours 

Sporrewoan + één voor allen 
49 20 

  13/08/2013  Tekst groot bewegen is gezond + het 

dorce stor spel + het doe je eigen ding 

spel 

52 25.5 

  14/08/2013  Knutselen volgens thema + new games + 

versla de tikkende krokodil 
38 15.5 

  19/08/2013 Decoratie maken + generale repetitie + 

verdien je versiering  
36 12 

  20/08/2013  Decoratie + generale repetitie + bosspel 37 13 

  21/08/2013  Volksspelen + generale repetitie + 

afsluitshow 
38 13 
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Zomervakantie Poperinge  

Pimpampoentjes 

 

Maand Datum Wat # deelnemers # begeleiders 

Juli  8/07/2013 Kleurplaat Flinstones + draakspelen + 

springkasteel spelletjes 
16 7 

  9/07/2013 Kampvuur knutselen + vuurspel + 

waterspelletjes 
16 7 

  10/07/2013 Wapens maken + holbewonersspel + 

ruige spelen 
17 7 

  11/07/2013 Hut maken + puzzelspel + stadsspel 18 6 

  12/07/2013 Holbewonerskledij + kennismakingsspel-

letjes + Cluedo 
15 5 

  15/07/2013 Sieraden Arthuramon knutselen + 

kringspelen + Egyptisch wandelen 
13 6 

  16/07/2013 Kleurplaat vingerverven + poppenkast + 

zwemmen 
15 7 

  17/07/2013 Frisbee knutselen + kleuterarcheologie + 

fotozoektocht 
4 6 

  18/07/2013 Dodenmaskers + snoezelen + 

Arthuramon tochtspel 
13 6 

  19/07/2013 Egyptische stoepkrijttekening + 

Egyptische dans + Archeologische les  
15 7 

  22/07/2013 Kasteel kleuren + dansen en 

krijttekeningen + spooklabyrint 
19 8 

  23/07/2013 Uitstap naar Conquesta 20 10 

  24/07/2013 Romeinse keizer + balspelletjes + het 

Romeinse rijk 
21 10 

  25/07/2013 Kasteellint + ridderspel + zwemmen  18 9 

  26/07/2013 Blaasmonster + muzikaal pak + quiz  16 9 

  29/07/2013  Varkentje + zoekspel + het grote 

vluchtspel   

  30/07/2013  Wolf + new games + het grote boze 

wolfspel    

 31/07/2013  Huisjes met wolf + vlaamse kermis + 

bosspel   

augustus  6/08/2013  Raamschilderen + opruimspel + 

apenparcours   

  7/08/2013  Kledingstukkenketting + ’t kleine 

kastjesspel + verdien je kledingsstuk   

  8/08/2013  Zwemmen + schatten in de ruimte + 
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snoezelen en sherborn 

  9/08/2013  Uitstap palingbeek 
  

  12/08/2013  Dromenvanger + ruimteparcours + 

ruimtepuzzel 
15 7 

  13/08/2013  Ruimteblokken + voorbereiding 

oudernamiddag + alienspelletjes 
16 8 

  14/08/2013 De Trein + parachutspelen + 

ruimtemannetjestocht 
16 8 

  19/08/2013 Handen en voet schilderen + 

stadsparkspel + smurfenestafette  
17 7 

  20/08/2013  Smurfencollage + voorbereiding 

slotshow + zwemmen 
13 8 

  21/08/2013  Kleurplaat smurfen + generale repetitie 

+ slotshow 
20 8 

 

Koala’s 

 

Maand Datum Wat # deelnemers # begeleiders 

Juli  8/07/2013 Mobiel maken + kies je oernaam + ruige 

spelen 
16 7 

  9/07/2013 Kampvuur knutselen + vuurspel + 

waterspelletjes 
16 7 

  10/07/2013 Wapen knutselen + quiz + het 

knuppelspel 
17 7 

  11/07/2013 t-shirt stempelen + puzzelspel + 

stadsspel 
18 6 

  12/07/2013 Kleihut maken + kennismakingsspelletjes 

+ Cluedo 
15 5 

  15/07/2013 Sieraden Arthuramon + kringspelen + 

Egyptenaren tegen allen 
13 6 

  16/07/2013 Kleurprent vingeverven + poppenshow + 

zwemmen 
15 7 

  17/07/2013 Frisbee Arthuramon knutselen + 

ruiltocht + fotozoektocht 
4 6 

  18/07/2013 Dodemasker + reis rond Egypte + het 

Grote Arthuramon zijn zoektocht spel 
13 6 

  19/07/2013 Dodenmasker afwerken + muzikaal 

Egyptisch pak + grote van gok lesgeven 

spel 

15 7 

  22/07/2013 Krantenkasteel + vuile spelletjes + 

spooky labyrint 
19 8 

  23/07/2013 Uitstap naar Conquesta 20 10 

  24/07/2013 Romeinse keizer maken + vlaggenroof + 21 10 
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Het Romeinse Rijk spel 

  25/07/2013  Afwerken krantenkasteel + arenaspelen 

+ zwemmen 
18 9 

  26/07/2013  Monster maken + grimeren in monsters 

+ het grote Romeinse raadsel spel 
16 9 

  29/07/2013  Varken + zoekspel + het grote vluchtspel 
  

  30/07/2013  Wolf + parcours + het grote boze wolf 

spel   

 31/07/2013  Huisjes en wolf + vlaamse kermis + 

bosspel   

augustus  6/08/2013  Raamschilderen + ’t grote opruimspel + 

apenparcours   

  7/08/2013  Kledingstukken uit vilt + ganzenbord + 

verdien je kledingsstuk   

  8/08/2013  Zwemmen + schatten in de ruimte + ’t 

lange lijstjes spel   

  9/08/2013  Uitstap naar de palingbeek 
  

  12/08/2013  Ruimteblokken + het ruimtepad + 

alienroute 
15 7 

  13/08/2013  Ruimtemannetje + voorbereiden 

oudernamiddag + ruimtereis 
16 8 

  14/08/2013  Reis rond de wereld + oefenen slotshow 16 8 

  19/08/2013  Smurfplakken + quiz + smurfenestafette  17 7 

  20/08/2013  Het grote zoek de smurfspel + 

voorbereiding slotshow + zwemmen  
13 8 

  21/08/2013  Generale repetitie + stoepkrijtspelen + 

slotshow 
20 8 

 

Grizzly’s 

 

Maand Datum Wat # deelnemers # begeleiders 

Juli  8/07/2013 Spandoek maken + Fred Flinstonespel + 

ruige spelen 
16 7 

  9/07/2013 Vuurbaan maken + vuurbaan afwerken + 

waterspelletjes 
16 7 

  10/07/2013 Wafels bakken + quiz + wafels bakken 17 7 

  11/07/2013 Kleren maken + gezelschapsspelen + 

stadsspel 
18 6 

  12/07/2013 Hut bouwen + kennismakingsspelletjes + 

Cluedo 
15 5 

  15/07/2013 Oud Egypte knutselen + voorbereiding 

poppenkunstshow + Egyptenaren tegen 

allen 

13 6 
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  16/07/2013 Knutselen + poppenkast voorstelling + 

zwemmen 
15 7 

  17/07/2013 Oud Egypte knutselen + ruiltocht + op 

wieltjes 
4 6 

  18/07/2013 Oud Egypte knutselen + reis rond Egypte 

+ Grote Athurarmon zoek zijn schat 

zoekttocht spel 

13 6 

  19/07/2013 Oud Egypte knutselen + omgekeerde 

fotozoektocht + Arthuramonspel 
15 7 

  22/07/2013 Spookkasteel maken + vuile spelletjes + 

spooky labyrint 
19 8 

  23/07/2013 Keizer Arthur in 3D + balspelletjes + 

stratego 
20 10 

  24/07/2013 Collloseum in 3D + balspelletjes + 

Romeinse rijk 
21 10 

  25/07/2013  Afwerken colloseum + arena spelen + 

zwemmen 
18 9 

  26/07/2013  Body paint + waterspelletjes + Romeins 

raadsel 
16 9 

  29/07/2013 Uitstap palingbeek   
  

  30/07/2013  Knutselen rond thema + sport- en 

pleinspelen + grote boze wolfsspel   

 31/07/2013  Knutselen rond thema 3 biggetjes + 

kubspel + bosspel   

augustus  6/08/2013 Doek schilderen + kookactiviteit + 

apenparcours   

  7/08/2013 vuurbaan + verdien je kledingstukken  
  

  8/08/2013  Zwemen + ruimtestation + ’t lange 

lijstjesspel   

  9/08/2013  Uitstap Palingbeek  
  

  12/08/2013  De wereld volgens de Grizzly’s + 

voorbereiden oudernamiddag + 

alienroute 

15 7 

  13/08/2013  De wereld volgens de Grizzly’s + 

voorbereiden oudernamiddag + 

ruimtespelen 

16 8 

  14/08/2013  Blind games + aliengames + 

fotofietszoektocht 
16 8 

  19/08/2013  Teentekenen + quiz + letterspel 17 7 

  20/08/2013  Spiegelbeeld tekenen + voorbereiding 

slotshow + zwemmen 
13 8 

  21/08/2013  Microfoons maken + smurfentocht + 

slotshow 
20 8 
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Spelewijs op woensdag :  

Maand Datum Wat Aantal 

deelnemers 

September  19/09/2012 Back To School-game 3 

 26/09/2012 Knutselen: slang 4 

Oktober  03/10/2012 Wie ben ik? 2 

 10/10/2012 Voetbaltornooi 1 

 17/10/2012 Bladverven 2 

 24/10/2012 Herfstbladeren: mannetje 2 

November  07/11/2012 Kringspelen  2 

 14/11/2012 Wandeltocht: op verkenning in 

Ieper met gids 
3 

 21/11/2012 Knutselen: pinnokio 2 

 28/11/2012 Knikkerbaan  1 

December 05/12/2012 Rupsenspel 2 

 12/12/2012 Pictionnary  4 

 19/12/2012 Knutselen: vogelbek 2 

Januari  09/01/2013 Muzikaal pak 3 

 16/01/2013 Sneeuwspelen 3 

 23/01/2013 Maak je droom-Spelewijs-lokaal 4 

 30/01/2013 Ballonnenspel  3 

Februari  06/02/2013 Gelukspoppetjes maken 3 

 20/02/2013 Vertellen met slagroom 3 

 27/02/2013 Kringspelletjes  3 

Maart 06/03/2013 Sneeuwspelen! 3 

 13/03/2013 Deurhanger knutselen 3 

 20/03/2013 Paasmandje knutselen 3 

 27/03/2013 Buitenspeeldag! 3 

April 17/04/2013 Bewegingsoefeningen  2 

 24/04/2013 Estafettespelen 2 

Mei  08/05/2013 Knutselen rond moederdag 2 

 15/05/2013 Verrekijkers maken 3 

 22/05/2013 Knutselen + memoryspel + 

maskers maken 
2 

 29/05/213 Zandbakspelen 3 

Juni  05/06/2013 Waterspelletjes 2 

 12/06/2013 Voorbereiden zomervakantie 3 

September 25/09/2013 ? 3 

i) Financiering 

De financiering van Spelewijs gebeurt vanuit het provinciale jeugdwerk. We ontvangen ook middelen 

vanuit lokale overheden van Ieper en Poperinge . 
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j) Monitoren van Spelewijs 

We onderscheiden twee groepen van medewerkers/monitoren binnen Spelewijs.  

 

1) Kern  
De leden van de kern bestaan uit de maandverantwoordelijken samen met de hoofdverantwoordelij-

ke. Tijdens het schooljaar komen zij een 5-tal keer per jaar samen om de belangrijkste zaken binnen 

Spelewijs te bespreken.  

 

2) Losse medewerkers 

 Wie?  

Alle moni’s die niet tot de kern behoren, maar op één of andere manier meehelpen met de realisatie 

van Spelewijs.  

 Wat?  

Afhankelijk van het gekozen project. 

 Wanneer?  

Afhankelijk van het gekozen project.  

k) Monitorenvergoeding:  

De monitoren krijgen een vaste vrijwilligersvergoeding: €12,50 voor een dag en €6,00 voor een halve 

dag. 

7.2 De 16-pluswerking 

a) Wat?  

Dit is een vrijetijdswerking voor jongeren. De 16-pluswerking is ontstaan vanuit een concrete nood 

van jongeren met een beperking aan zinvolle vrijetijdsbesteding en dit zowel tijdens de zomervakan-

tie als in de weekends. Veel jongeren vanaf 16 jaar vinden immers nog weinig aansluiting bij het 

aanbod van Spelewijs. Daarom werd deze werking opgestart binnen de WVA. De 16-plus wil de 

integratie van de jongeren bevorderen door binnen het  reguliere aanbod zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij activiteiten die georganiseerd worden door socioculture organisaties.  

Het aanbod aan activiteiten is heel divers en wordt voor een groot stuk samengesteld in overleg met 

de deelnemers.  Het activiteitenaanbod bestaat uit: sport en spel, toeristische uitstappen, bezoeken 

aan bedrijven en diensten …. Op deze manier kunnen de deelnemers hun blik verruimen naar hun 

latere leven toe.  

Het is een opvangmogelijkheid voor jongeren met een beperking tijdens de vakantieperiodes.   

b) Kostprijs? 

Tijdens de zomermaanden wordt er gewerkt met een vaste dagprijs, terwijl de bijdrage voor 

tussentijdse activiteiten afhankelijk is van de activiteit. 

Tijdens de zomermaanden wordt er vervoer aan huis voorzien binnen arrondissement Ieper. Dit is 

enkel voor deelnemers die geen enkele andere mogelijkheid hebben op vlak van vervoer. Hiervoor 

wordt 5 euro per dag per adres aangerekend. 
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c) Wanneer? 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus, behalve tijdens de eerste en de laatste week van de 

vakantie. 

Buiten de zomervakantie wordt er minstens één activiteit per maand georganiseerd. Deze gaat 

meestal in het weekend door.    

d) Waar? 

De 16-pluswerking gaat door in ontmoetingsruimte De Spiegel, Rijselstraat 98 te Ieper. De Spiegel is 

eveneens de afspreekplaats bij tussentijdse activiteiten. 

e) Wie? 

De 16-pluswerking is een vrijetijdswerking voor jongeren met een beperking tussen 16 en 35 jaar.  

Jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het zinvol invullen van hun vrije tijd kunnen bij de 16-

plus terecht.  

Met deze werking bereiken we zowel jongeren met motorische, verstandelijke, auditieve, visuele, 

sociale en/of psychische beperking. Tegelijk bereiken we met deze werking ook veel jongeren uit de 

bijzondere jeugdzorg. Door de zeer grote verscheidenheid aan ondersteuningbehoefte bij de 

deelnemers, wordt er dikwijls in 2 groepen gewerkt: bovengroep en benedengroep. Deze opsplitsing 

werd enkel in de zomer toegepast.  

f) Hoe? 

De activiteiten tijdens de zomermaanden hebben een vaste dagstructuur : 

08:00 onthaal en een drankje 

09:00 voormiddagactiviteit 

12:00 warm middagmaal 

13:00 namiddagactiviteit 

16:00 vertrek vervoer + opvang 

17:00 einde dagprogramma 

Voor tussentijdse activiteiten is het start- en einduur afhankelijk van de activiteit. 

De begeleiding van de deelnemers gebeurt door vrijwilligers, onder supervisie van de beroepskrach-

ten van de WVA.  

g) Bekendmaking? 

Deze gebeurt door middel van het verspreiden van folders via sociale diensten, voorzieningen, CLB’s 

voor buitengewoon en regulier onderwijs (in het kader van GON-onderwijs), bibliotheken en 

websites.   Jongeren die vroeger reeds deelnamen, krijgen individueel een folder toegestuurd. 

Jongeren die de leeftijd van 16 jaar bereikten en die vroeger reeds deelnamen aan speelpleinwerking 

Spelewijs, krijgen eveneens een folder toegestuurd. 

Voor de bekendmaking van de tussentijdse activiteiten wordt gewerkt met individuele uitnodigingen. 

Vanaf september 2010 werden de uitnodigingen voor de tussentijdse activiteiten opgenomen in De 

Uitvliegerskrant. 

Activiteiten buiten vakanties 
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Hiervoor worden de 16-plussers uitgenodigd naar verschillende andere activiteiten van de WVA zoals 

nieuwjaarsetentje, Carnavalfeest, zomerfuif, haloweentocht…. 

Op 04/05/2013 was er een activiteit met computerspelletjes en bowling. 

Overzicht activiteiten zomervakantie  

h) Financiering 

De 16-pluswerking wordt gefinancierd vanuit het provinciale jeugdwerk. Tevens   krijgen we voor 

deze werking ook middelen vanuit lokale overheden. 

i) Vrijwilligers  

Vrijwilligers worden ingeschakeld voor de begeleiding van de deelnemers tijdens activiteiten en voor 

vervoer van deelnemers aan huis. Ze krijgen de nodige informatie over de deelnemers, in het kader 

van de begeleiding die ze bieden. 

Voor de vrijwilligers worden er verschillende ontspanningsactiviteiten aangeboden doorheen  het 

jaar. Deze versterken meteen het groepsgevoel.  

j) Bekendmaking  

Gebeurt met folder die ruim verdeeld wordt onder de doelgroep (zie bijlage) 

 

7.2.2 Het Atelier 

a) Wat  ? 

Het Atelier biedt een kader waarin creatieve technieken aangeleerd worden binnen zinvolle 

vrijetijdsbesteding.  Naast creatieve technieken worden er ook activiteiten georganiseerd waarin er 

ruimte is om te dansen, toneel te spelen en te koken, uitstappen , kunst & cultuur. Daarnaast streven 

we naar mogelijkheden tot integratie van de persoon met zijn beperking door middel van aansluiting 

bij reguliere activiteiten. Tenslotte bewerkstelligt Het Atelier het sociale contact tussen de 

deelnemers. Het Atelier mikt met andere woorden op het bieden van creatieve vorming en sociale 

ontplooiing.     

b) Wanneer ? 

De activiteiten van Het Atelier gaan door op zaterdagnamiddag, uitgezonderd juli en augustus, van 14 

tot 17 uur in de vergaderruimte van de WVA.  

c) Hoe ? 

Tot september 2013 werden de activiteiten telkens voorbereid en ondersteund door een 

beroepskracht die samen met een aantal vrijwilligers of personeelsleden de activiteit tot een goed 

einde brengt. Vanaf september 2013 staat een vaste groep van ervaren vrijwilligers in voor de 

begeleiding van de groep. Zij worden – waar nodig – ondersteund door een medewerker van de 

WVA. Er is geregeld overleg met een medewerker van de WVA. 
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d) Wie ? 

Het gaat vooral om jongeren en jongvolwassenen met een matig tot ernstig mentale beperking vanaf 

15 jaar.  De doelgroep situeert zich hoofdzakelijk binnen de regio Ieper-Poperinge en omgeving.  De 

meeste deelnemers brengen het weekend thuis door.  Slechts een klein deel verblijft in een 

voorziening.  Wij hebben op dit ogenblik voor Het Atelier in Ieper een  70-tal leden, hiervan zijn er 

gemiddeld 20 personen per activiteit.  

e) Bekendmaking ? 

De bekendmaking van deze activiteiten gebeurt via onze activiteitenkalender.  De activiteiten 

worden vermeld in De Uitvliegerskrant regio Ieper (vanaf september in Uitvliegerskrant regio 

Westhoek).  

f) Vrijwilligers ? 

Voor de uitwerking van deze activiteiten rekenen wij op de steun en bereidwilligheid van 20 

enthousiaste vrijwilligers.  Dit zijn mensen die instaan voor de voorbereiding, de uitwerking, de 

begeleiding en de logistieke hulp van de werking.  

Overzicht activiteiten 

Datum Activiteit Deelnemers 

16/11/2013 Pinata's maken  12 

09/11/2013 WVA on tour Wervik 17 

26/10/2013 Spelletjesnamiddag 9 

12/10/2013 Pinata's meken 13 

05/10/2013 WVA on tour Mesen 17 

28/09/2013 Knutselen met Pol (fotohouders maken) 14 

21/09/2013 Wandeltocht 8 

17/09/2013 Spelletjesnamiddag 8 

14/09/2013 Pinata's maken  10 

22/06/2013 De Palingbeek + versnaperingen 11 

15/06/2013 Kralen rijgen 16 

01/06/2013 Oldtimer-rit 5 

25/05/2013 Petanque 14 

18/05/2013 Uitstap Bakkerijmuseum 16 

4/05/2013 Knutsele n thema De Lente 11 

27/04/2013 Lentewandeling 11 

20/04/2013 Ribbetjesfestijn + Play-back 30 

30/03/2013 Paasfeest 18 

23/03/2013 Knutselen Pasen 20 

16/03/2013 Volksspelen 22 

9/03/2013 Dansnamiddag 22 

2/03/2013 Knutselen Carnaval 13 

23/02/2013 Cinema çavat 11 

16/02/2013 Knutselen gelukspoppetjes 9 

9/02/2013 Carnaval Proven 10 
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2/02/2013 Relaxatienamiddag 11 

26/01/2013 Schilderen op doek 9 

19/01/2013 Voelboek maken 4 

19/01/2013 Dierenbingo 11 

18/01/2013 Knutselen 16 

5/01/2013 Driekoningenactiviteit 16 

 

g) Financiering ? 

De financiering van onze atelierwerking gebeurt door het provinciaal jeugdwerk in kader van 

jeugdwerk en door lokaal beleid stad Ieper. De deelnemers betalen 3 euro per activiteit en 5 euro 

voor vervoer aan huis. Vanaf september 2013 wordt de prijs aangepast aan de activiteit.  

7.2.3 De Uitvliegers 

a) Wat ? 

De Uitvliegers is een vrijetijdswerking voor jongeren en volwassenen die thuis- of alleenwonend zijn. 

Er wordt deelgenomen aan activiteiten in de reguliere socioculturele sector.  Deze werking heeft tot 

doel mensen met een beperking ontspanningsmogelijkheden aan te bieden in het kader van de 

integratie en om hen op die manier zoveel mogelijk dezelfde kansen aan te bieden als andere 

deelnemers aan het sociocultureel circuit. Dit heeft als belangrijk nevenverschijnsel, dat andere 

deelnemers aan deze activiteiten kennis  te laten maken met personen met beperking, wat het 

wederzijds respect bevordert.   

b) Wanneer ? 

De activiteiten van De Uitvliegers gaan meestal in het weekend door. Het precieze tijdstip is 

afhankelijk van het aanbod. Doorgaans worden de activiteiten georganiseerd op vrijdagavond, 

zaterdagavond of zondagnamiddag. Er is maandelijks minstens één activiteit. Er worden geen 

activiteiten van De Uivliegers georganiseerd tijdens de zomermaanden juli en augustus. 

c) Hoe ? 

De activiteiten worden georganiseerd onder leiding van een beroepskracht. Samen met vrijwilligers 

wordt er gezorgd voor voldoende begeleiding van de deelnemers. Intensiteit van de begeleiding 

wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de deelnemers. Gemiddeld gezien is er één 

begeleider per 2 tot 3 deelnemers. 

d) Wie ? 

De deelnemers van De Uitvliegers zijn jongeren en volwassenen met mentale beperking vanaf 16 jaar 

uit regio Ieper. De deelnemers die  thuiswonend of alleenwonend zijn krijgen voorrang op mensen 

uit instellingen (voor instellingen is er een max. van 4 personen per instelling). 

e) Bekendmaking ? 

De activiteiten van De Uitvliegers worden bekendgemaakt via de maandelijkse Uitvliegerskrant regio 

Ieper. 
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Overzicht activiteiten  

Datum Activiteiten Deelnemers 

14/12/2013 kerstconcert in 't Perron 3 

1/12/2013 De winter van kapitein Wiokioin 't Perron 11 

30/11/2013 Hutsepotavond  79 

22/11/2013 Toneel 'het kruis van de 'Coin Perdu' Flor Barbry's volkstheater 5 

22/11/2013 Dragonfly Orchestra 2 

19/10/2013 Tentoonstelling Seniorenteam met busje 12 

11/10/2013 Filmavond 'De helaasheidder dingen 4 

8/09/2013 Open Vaart- en monumentendag 6 

6/09/2013 Ontmoetingsdag   

23/08/2013 BedankingsBBQ  50 

22/06/2013 Clubviering 62 

1/06/2013 Oldtimerrit 42 

²18/05/2013 Bowling 7 

11/05/2013 Spelen op WII   

30/03/2013 Paaseieren rapen 10 

9/02/2013 Carnaval Ieper + Veurne + Diksmuide 45 

27/01/2013 Nieuwjaarsetentje 48 

19/01/2013 Nieuwjaarsfuif 20 

f) Vrijwilligers 

Er is driemaandelijks een vergadering met alle 15 vrijwilligers.  In deze vergadering wordt er een 

planning opgemaakt en activiteiten georganiseerd. Tevens worden de voorbije activiteiten uitvoerig 

geëvalueerd.   

g) Financiering 

De Uitvliegers wordt gefinancierd door het provinciaal jeugdwerk en lokaal beleid stad Ieper.  De 

deelnemers betalen gemiddeld drie euro per activiteit, naargelang het aanbod.  

7.2.4 Speel-o-theek De Stokpop 

a) Wat?  

Kinderen moeten kunnen spelen en de wereld ontdekken.  Het is echter niet altijd eenvoudig om de 

nieuwste stukken speelgoed aan te kopen als ouder.  Zeker ouders van kinderen met een beperking 

moeten kunnen zoeken welke soorten speelgoed er bestaan binnen de mogelijkheden van hun 

kinderen.  Speciaal aangepast speelgoed dat een bepaalde therapie of ontwikkeling wil stimuleren zit 

in ons aanbod.  Dit speelgoed is tevens niet altijd gemakkelijk terug te vinden in een reguliere 

speelgoedwinkel.   

Daarom is er sinds 2001 een ééngemaakte  spelotheek ‘De Stokpop’.  Deze spelotheek is ontstaan uit 

een samensmelting van de spelotheek van de Ieperse Jeugddienst en de speeloteek met aangepast 

speelgoed van de WVA.  Deze samenwerking kadert volledig in de inclusiegedachte van de WVA.  In 

Ieper is er maar één spelotheek meer.  U kan onder hetzelfde dak zowel aangepast als gewoon 
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speelgoed ontlenen.  Het voordeel van deze fusie is dat er een groter aanbod is aan uit te lenen 

speelgoed.   

b) Wanneer ? 

De speel-o-theek heeft verschillende uitleendiensten per maand nl.  

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur 

Iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 

‘De Stokpop’ is gesloten in juli en augustus (behalve de eerste zaterdag van juli). 

c) Hoe?  

Het speelgoed staat uitgestald op rekken en wordt ingedeeld in 10 verschillende categorieën : 

 fijne motoriek 

 grove motoriek 

 constructie 

 zintuiglijk 

 muziek 

 gezelschapsspelen 

 puzzels 

 taal 

 literatuur 

 fantasie 

 

Ieder stuk speelgoed is eveneens te bekijken in fotoboeken, waarbij ook de speluitleg en de 

doelstellingen van een bepaald stuk speelgoed worden opgenomen.  Op het databasebestand, dat 

via internet te raadplegen is, vindt u van elk stuk speelgoed een foto en een korte beschrijving voor 

welke handicap dit specifiek spelmateriaal bedoeld is.   Ook het gewone speelgoed is er terug te 

vinden. Sinds 2009 is er een afzonderlijke website voor ‘De Stokpop’ nl.  www.destokpop.be. Hierop 

staan alle speelgoedstukken en hun categorie vermeld. Het speelgoed kan via de website 

gereserveerd worden. 

d) Wie?  

De speel-o-theek staat open voor iedereen.  Ieder jaar wordt een uitgebreide bekendmaking 

gevoerd.  Dit resulteert in heel wat nieuwe leden. Onder andere heel wat onthaalmoeders maken 

dankbaar gebruik van deze mogelijkheid.  Ook voorzieningen en scholen voor buitengewoon 

onderwijs doen er beroep op.  

Elk jaar zijn er een aantal studenten, die in kader van een schoolopdracht, een bezoek brengen aan 

‘De Stokpop’.  

Tijdens de vakantie wordt er vaak speelgoed gebruikt door zowel de stedelijke speelpleinwerking als 

speelpleinwerking Spelewijs. Tevens merken we dat er heel wat materiaal, vooral dan de grote 

stukken, uitgeleend wordt voor familie- en kinderfeesten. Ook bejaardentehuizen ontlenen voor hun 

dementerende patIënten; 

De Stokpop telt 700 leden en per uitlening komen er gemiddeld een 15-tal leden.  Het aantal leden 

breidt uit. 

http://www.destokpop.be/
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In 2013 werd er een digitalising van de ontleningen op punt gezet en ook reserveren via de website 

werd mogelijk gemaakt. 

e) Waar ? 

De Stokpop is in 2011 verhuisd van het oude schooltje waarin ze vroeger gehuisvest waren (dit 

schooltje wordt verkocht) naar een nieuw gebouw, een bijgebouw van de nieuwe bibliotheek in de 

Polenlaan 5 in Ieper. Dit gebouwtje is aangepast en rolstoeltoegankelijk gemaakt, de WVA plaatste er 

een lift in.  

De jaarlijkse kosten van het gebouw en de energiekosten lopen op. De jaarlijkse kost voor het 

gebruik van het gebouw lopen hoog op (syndic bijna 900 euro,  de energierekening meer dan 4000 

euro, jaarlijks onderhoud lift 600 euro, poetsen van  de vele hoge ramen… ). De WVA zoekt 

oplossingen voor dit probleem.   

De ligging heeft het voordeel dat ouders die naar de bibliotheek gaan, het speelgoed kunnen 

meenemen of terugbrengen. 

f) Bekendmaking ? 

In 2002 werd gestart met het uitgeven van een tweemaandelijks krantje ‘De Stokpopkrant’.  Nu staat 

alle speelgoed gedigitaliseerd op de website www.destokpop.be  met beschrijving  en handleiding . 

Mensen kunnen via deze website ook speelgoed reserveren.  

De kosten van het versturen van het krantje liepen hoog op, werden verstuurd naar alle mensen die 

en lidkaart hadden (ook al kwamen ze maar één keer speelgoed ontlenen), daarom hebben we in 

2013 beslist op dit krantje niet meer te versturen en verwijzen voor alle informatie naar onze 

website. 

g)  Vrijwilligers ? 

De uitlening, de controle, de reserveringen en de herstellingen zijn zeer arbeidsintensieve 

bezigheden. Tijdens iedere uitlening zijn er telkens twee medewerkers aanwezig. Ieder stuk 

speelgoed is voorzien van een barcode en wordt voor en na de uitlening ingescand. Op die manier is 

er altijd en mooi overzicht van het aanwezige speelgoed. Ook de reservatie worden nauwkeurig 

bijgehouden. Ook de klanten hebben een lidkaart met een barcode, op die manier ziet de 

medewerker onmiddellijk als het speelgoed langer ontleend is dan de toegestane periode en wordt 

meteen de verschuldigde  boete weergegeven, ook de verlopen kaarten kan men onmiddellijk zien. 

Dit vergemakkelijkt aanzienlijk de uitleenbeurten.  

De meeste herstellingen van speelgoed gebeuren door een vrijwillige medewerker. De vrijwilligers 

worden ondersteund door een halftijdse werknemer van de WVA, deze zorgt voor de financiële 

afhandeling, voor de registratie van de uitleningen en de administratie van de reservaties. 

Naast de uitleningen komen de medewerkers regelmatig samen om nieuwe aankopen af te spreken, 

om nieuw speelgoed te fotograferen en te inventariseren door het aanbrengen van de nodige 

barcodes.Kostprijs ? 

De ontlener betaalt een lidgeld van 7,00 euro/jaar en per stuk speelgoed wordt er 0,25 euro.  Voor 

grotere stukken wordt er iets meer betaald (1,00 of 2,00 euro). Men mag de stukken speelgoed één 

maand bij zich houden.  Bij te laat terugbrengen (zonder te verwittigen) wordt er een boete 

aangerekend.  

http://www.destokpop.be/
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h) Financiering ? 

De Stokpop wordt gefinancierd vanuit het provinciaal jeugdwerk. Tevens krijgen we voor deze 

werking ook middelen vanuit de stad Ieper. 

7.2.5 Kampen  

I. Paardenkampen 

a) Wat ? 

Wij organiseren elk jaar twee paardenkampen. We vertrekken vanuit het idee dat paarden een 

enorm therapeutisch effect hebben op personen met een beperking.  Het paardenkamp is meer dan 

enkel en alleen paardrijden. De verzorging van het paard, het mesten van de stallen, het voederen 

van de dieren, … komen ook aan bod.  

b) Wie ? 

Het paardenkamp doelt op kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.  De aard van de 

beperking speelt hierbij geen rol.  Het gaat om mensen die door hun beperking niet kunnen 

aansluiten bij het reguliere paardrijden.  

c) Waar ? 

Het kamp zelf gaat door in manege ‘De Vleterranch’ te West-Vleteren.   

d) Hoe ? 

Het kamp duurt 5 dagen, zonder overnachting. Er wordt ’s morgens om 8.30 uur vertrokken aan het 

station in Ieper of aan het stadhuis van Poperinge en ’s avonds zijn de deelnemers daar terug 

omstreeks 17.00 uur.  ’s Middags is een warm middagmaal voorzien.  

e) Wanneer ? 

De twee paardenkampen hadden plaats in de paasvakantie. 

f) Activiteitenoverzicht 

Gedurende de twee weken zaten de deelnemers in een groep gevorderden (blauw) en een groep 

beginners (rood) verdeeld. Dit schema werd tijdens beide weken gebruikt.  

 

 09– 
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09u.30 – 10.30 10.30 – 11.45u.  13.30 – 14.30  14.45 – 15u45  
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Do
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Drankje Staldienst Paardrij-

den 

Paardrij-

den 

Stal-

dienst 

Activiteit activiteit 

Vrij Drankje Staldienst Paardrij-

den 

Paardrij-

den 

Stal-

dienst 

Oefenen + slotshow + spaghetti 

g) Financiering ? 

De financiering gebeurt grotendeels door de erkenning bij de provincie in het kader van jeugdwerk. 

Daarnaast betalen de deelnemers ook een deel van de kostprijs. 

h) Vrijwilligers ? 

Tijdens de paardenkampen helpen zowel in de eerste als in de tweede week een 8-tal vrijwilligers 

mee. Een 6-tal vrijwilligers helpen mee om de deelnemers te begeleiden.  Daarnaast worden er 

vrijwilligers ingeschakeld om mee te helpen aan het vervoer en bij het middagmaal.  

II. 16plus-kamp 

Er was dit jaar geen 16+kamp, de 16ers namen deel aan het vrijetiijdsweekend (zie verder) 

7.3 Volwassenwerk 

7.3.1 De Spiegel 

a) Wat ? 

De ontmoetingsruimte De Spiegel is een plaats waar iedereen zich thuis voelt en waar men naartoe 

kan gaan, zonder dat er een specifieke activiteit gepland is.  Het is een verzamelpunt van waaruit aan 

verschillende activiteiten kan deelgenomen worden.  Activiteiten die in de regio plaatsvinden worden 

er nl. bekend gemaakt.  De Spiegel is dan ook echt bedoeld als springplank naar het reguliere circuit 

toe.   

b) Wanneer ? 

De openingsuren zijn de volgende:  

Iedere woensdag 17.00 – 20.00 

Iedere vrijdag   17.00 – 22.00 

Iedere zaterdag  17.00 – 22.00 

Iedere zondag   17.00 – 20.00 

 

Iedere werkdag van 16.00 tot 17.30 uur kunnen werknemers van de beschutte werkplaats en 

anderen in De Spiegel terecht voor een kopje koffie.  Iedere dag ontvangen we 15-tal mensen.   Dit is 

de ideale gelegenheid voor een losse babbel.  Er komen dan ook heel wat voorstellen voor 

activiteiten tijdens dit gebeuren.   

 

In samenwerking met Den Ommeloop (cfr. samenwerkingsverbanden) organiseren wij elke dinsdag 

en donderdag dagbesteding in De Spiegel.  Dit is vooral bedoeld voor mensen die wegens één of 

andere reden werkloos zijn bij de beschutte werkplaats, gewoon thuis verblijven of alleen wonen.  

Niet-bewoners van Den Ommeloop mogen echter ook deelnemen aan deze activiteiten.  In de 
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voormiddag wordt een middagmaal klaargemaakt.  In de namiddag kunnen eigen voorstellen 

uitgewerkt worden.  

 

Grote activiteiten in De Spiegel : 

  

 

Datum Activiteiten Deelnemers 

31/12/2013 Oudejaarsavondfeest 47 

06/10/2013 Uitsap Gallo Romeins museum 4 

3/10/2013 Mosselsouper 33 

15/08/2013 BBQ in De Spiegel  53 

08/08/213 Bellewaarde 21 

22/06/2013 Clubviering 41 

16/06/2013 maandkaarting   

01/06/2013 Plankendael (club 51) 19 

26/05/2013 maandkaarting   

28/04/2013 maandkaarting   

26/04/2013 Disco Fever  

19 – 20 -21/04/2013 Kippenbillenkaarting   

0903/2013 Bingo-avond   

 

In De Spiegel hebben we elke dinsdag en donderdag dagbesteding van 14u tot 16u  dagbesteding, dit 

zijn vrijetijdsactiviteiten bedoeld voor mensen die onder begeleiding zelfstandig wonen en 

tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats, maar om de één of andere reden momenteel thuis 

zijn.  ’t zij dat het gaat over ziekte, over verlof, over tijdelijke werkloosheid…l 

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten van de dagbesteding in 2013: 

 

 

Datum Activiteiten Deelnemers 

17/12/2013 kerstmarkt 4 

10/12/2013 Kerstkaartjes maken 6 

12/12/2013 Floralux 6 

05/12/2013 
Bezoek met hapje aan ‘t 
Ganzeke 4 

03/12/2013 Activiteitenvergadering 6 

28/11/2013 Wandeling De Lovie 2 

26/11/2013 Kerstmarkt Trefpunt 4 

21/11/2013 Knutselen 8 

14/11/2013 Volksspelen 6 

19/11/2013 Filmnamiddag + popcorn 6 

12/11/2013 Milieuboerderij 6 

07/11/2013 Wafelbak Sint-Maarten 7 

05/11/2013 Activiteitenvergadering 5 

31/10/2013 Haloween feestje 7 

29/10/2013 
Bloemenstukje 
Allerheiligen 5 

24/10/2013 Film en muziekquiz  5 
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22/10/2013 Uitstap naar Sluis 6 

15/10/2013 Boltra Watou 5 

10/10/2013 Blokken TV uitzending 6 

08/10/2013 Uitstap Begijnhof Kortrijk 6 

03/10/2013 Frisbee of Kubb 4 

01/10/2013 Activiteitenvergadering  5 

26/09/2013 Bowling op de Wii 9 

24/09/2013 Muzikaal pak 7 

19/09/2013 Gezelschapsspelletjes 4 

17/09/2013 
Bezoekerscentrum Jules 
Destrooper 9 

12/09/2013 Wintergasten Kersekorf 3 

10/09/2013 Molky 5 

05/09/2013 
Wandeling met bewoners 
St-Jozef rusthuis 2 

03/09/2013 Activiteiten vergadering 6 

29/08/2013 Palingbeek = terasje 5 

27/08/2013 Pool Bowling 6 

22/08/2013 
Zonnegloed 
gezelschapsspelen 6 

20/08/2013 Molky 6 

25/07/2013 Petanque 5 

23/07/2013 zomernamiddag 10 

18/07/2013 Knutselen 8 

16/07/2013 Wandelig terrasje 5 

09/07/2013 Minigolf Rodenberg  7 

04/07/2013 Bowling  5 

02/07/2013 Gezelschapsspelen 8 

27/06/2013 De Lovie schlagers 8 

25/06/2013 Knutselen 6 

20/06/2013 Bibliotheek + ijsje 7 

18/06/2013 Petanque 8 

13/06/2013 Computernamiddag 6 

11/06/2013 Ijsjesverkoop 9 

06/06/2013 Knutsele nvaderdag 9 

04/06/2013  
Wandeling Ieper binnenste 
buiten 9 

30/05/2013 Toneel minnehuis 8 

28/05/2013 Onderwijsmuseum  7 

23/05/2013 Knutselen lente 7 

21/05/2013 Gezelschapsspelen 7 

16/05/2013 Bibliotheek +terrasje 4 

14/05/20113 Bloemenstukje 5 

07/05/2013 Knutselen moederdag 5 

02/05/2013 Uitstap Axion 3 

30/04/2013 Creatief met papier 6 
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25/04/2013 Dranouter Bad 10 

23/04/2013 Bezoek aan milieuboerderij 8 

18/04/2013  Watergewenning 5 

16/04/2013 Spel Molky 7 

11/04/2013 
Bezoek aan brouwerij 
Reningelst 9 

09/04/2013 Zangnamiddag 6 

07/04/2013 Knutselen 6 

02/04/2013 Paasquiz 8 

28/03/2013 Knutselen pasen 6 

26/03/2013 Strijkparels 6 

21/03/2013 
Wandelen met 
asielhonden 4 

19/03/2013 Smullentocht 7 

14/03/2013 
Bibliotheek + 
fruitnamiddag 7 

07/03/2012 Casinospelen 6 

05/03/2014 Spaanse namiddag 5 

28/02/2013 Quiz 7 

26/02/2013 Pannenkoeken namiddag 8 

21/02/2013 Bezoek kringloopwinkel 5 

19/02/2013 Bowling 7 

14/02/2013 Valentijnsnamiddag 5 

12/02/2013 Knutselen rond Valentijn 7 

07/02/2013 Reuzegezelschapsspelen 7 

05/02/2013 Boetseren met klei 7 

31/01/2013 Knutselen knikker 5 

29/01/2013 Verassingsactiviteit 7 

24/01/2013 
Solden Shoppingcentrum 
Kuurne 10 

22/01/2013 Bingo 7 

17/01/2013 Gelukspoppetjes maken 5 

15/01/2013 Prikbordjes maken  8 

10/01/2013 Bibliotheek + sjoelbak 7 

08/03/2013 Gezelschapsspelen 8 

03/01/2013 Nieuwjaarsfeest 5 

 

 

In De Spiegel hebben we elke dinsdag en donderdag dagbesteding van 14u tot 16u  dagbesteding, dit 

zijn vrijetijdsactiviteiten bedoeld voor mensen die onder begeleiding zelfstandig wonen en 

tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats, maar om de één of andere reden momenteel thuis 

zijn.  ’t zij dat het gaat over ziekte, over verlof, over tijdelijke werkloosheid…l 

c) Wie ? 

De Spiegel is bedoeld voor iedereen, maar in de eerste plaats voor mensen met beperkingen en 

andere kansengroepen, ook onze vrijwilligers en hun vriendenkring brengen regelmatig een bezoekje 
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aan De Spiegel . We werken met gratis lidkaarten  . Het aantal bezoekers neemt toe. In 2013 waren 

er …. regelmatige bezoekers . Wij ontvangen tijdens de openingsuren gemiddeld een 35-tal 

personen.  

d) Hoe ? 

De ontmoetingsruimte De Spiegel wordt opengehouden door vrijwilligers samen met iemand uit de 

doelgroep. De openingsuren worden opgesplitst op vrijdag en zaterdag zodat elk duo vier uren dient 

mee te werken.  

Daarnaast worden de meeste activiteiten ter plaatse georganiseerd. Vaak is De Spiegel ook onze 

vaste afspreekplaats voor het vertrek naar allerhande socio-culturele activiteiten binnen de regio.  De 

Spiegel wordt ook gebruikt om de verjaardag van iemand te vieren of om een feestje te organiseren.  

Wij organiseren tevens een aantal clubwerkingen. Deze worden in onderstaande verder toegelicht.  

e) Vrijwilligers ? 

De vrijwilligers in De Spiegel staan in voor het organiseren van de activiteiten en het openhouden van 

De Spiegel. Daarnaast is er een Werkgroep De Spiegel die maandelijks vergadert en die bestaat uit 

bezoekers van De Spiegel en een aantal vrijwilligers onder leiding van twee personeelsleden.  

f) Bekendmaking ? 

De bekendmaking van onze activiteiten gebeurt op drie manieren : 

 Mond-aan-mond reclame door onze doelgroep en vrijwilligers. 

 Via affiches die uitgehangen worden in onze ontmoetingsruimte. 

 Door het opsturen van de ‘Uitvliegerskrant regio Ieper, regio Veurne ogf regio Diksmuide’. Dit 

is een krantje, dat maandelijks verspreid wordt. Dit krantje wordt opgestuurd naar alle geïnte-

resseerden. Dit waren ongeveer 580 adressen in 2013.  

Overzicht van de activiteiten:  

De clubwerkingen zijn werkingen die op geregelde tijdstippen georganiseerd worden. Het gaat om 

volgende werkingen:  

 VOGELPIK 

Iedere eerste woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur voor ongeveer 16 deelne-

mers.  

 SJOELBAK 

Iedere derde woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur voor ongeveer 22 deelnemers. 

 DE SPIEGELSTOTERS 

Iedere tweede zondag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur voor 10 deelnemers. 

 WANDELCLUB ‘DE SPIEGELSTAPPERS’ 

De wandelclub De Spiegelstappers  zijn een deelwerking van de Werkgroep Vorming en Ak-

tie.  Deze organisatie is officieel erkend voor de vrijetijdsbesteding van personen met een 

handicap.  De Spiegelstappers, waarvan de meeste leden een beperking hebben, nemen 

maandelijks deel aan externe georganiseerde wandelingen in de omgeving van Ieper.  Zelf 

organiseren ze ook 3 grote wandelingen : 19 maart Smullentocht, 4 juni Ieper Binnenste Bui-

ten en 18 oktober Halloweentocht (telkens tussen de 400 en 600 deelnemers).  De opbrengst 
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van deze 3 wandelingen gaat naar Spelewijs, speelpleinwerking voor kinderen met een han-

dicap en speel-o-theek De Stokpop, uitlening van speelgoed. 

 

Overzicht deelname wandelingen 

 

Datum Activiteit Deelnemers 

23/11/2013 Wandeling in Wervik 10 

2/11/2013 Wandeling in Westrozebeke 11 

13/10/2013 WandeligBoezinge - Spiegelstappers 17 

15/09/2013 Wandeling in West-Vleteren - Spiegelstappers 18 

14/07/2014 Wandeling in Heuvlnd -Spiegelstappers 20 

8/06/2013 Wandelen met terrasbezoek 18 

2/06/2013 Wandeling in Dadizele 21 

26/05/2013 Wandelen met honden 5 

20/05/2013 Wandeling in Dranouter 21 

14/04/2013 Wandeling Poperinge 23 

13/04/2013 Wandeling elk stap telt (Passar) 3 

24/03/02013Wandeling 
Boezinge Wandeling Boezinge 16 

17/02/2013 Wandeling Passendale 21 

26/01/2013 Wandeling Wevelgem 22 

 

De Spiegelstappers hebben zelf drie grootse wandeltochten georganiseerd : 

19/03/2013 Smullentocht 

04/06/2013 Ieper Binnenst Buiten 

18/10/2013 Halloweentocht 

 

 DE SPIEGELKAARTERS 

In 2013 werd de kaartersclub De Spiegelkaarters opgericht.    Iedere 4e zondag van de maand 

is er manillen ,  telkens ca 16 personen   namen deel. 

 TAFELVOETBAL 

Ook in 2013 werd er tafelvoetbalclub gespeeld, de interesse is gedaald bij vorige jaren.  

 KUBBTORNOOI 

 UNO-CLUB 

 

De zomeruitstappen  

Bij de zomeruitstappen is er een afwisselend programma voorzien waarbij ondersteunend gewerkt 

wordt. Deze uitstappen hebben tot doel diegenen die niet op reis of op kamp kunnen gaan toch de 

mogelijkheid te bieden om een aangename vakantie te hebben. Deze uitstappen worden beschreven 

in de Zomerbrochure (zie bijlage) 

Deze uitstappen zijn vooral bedoeld voor volwassenen met een lichte beperking, die bij hun ouders 

of alleen wonen. De uitstappen zijn bedoeld voor mensen uit gemeenten van ons werkingsgebied 

(Ieper –Poperinge – Veurne- Diksmide).  De zomeruitstappen worden meestal georganiseerd met als 

afspreekplaats De Spiegel. De activiteiten worden uitgewerkt   in samenwerking met Den Ommeloop.  

 



42 

 

Datum Bestemming Aantal deeelnemers 

22/07/2013 Naar Zee Nieuwpoort + 
avondmarkt Middelkerke 

22 

25/07/2013 De Gavers 11 

30/07/2013 Boudewijnpark 22 

02/08/2013 Oogstfeesten Aalter 11 

08/08/2014 Bellewaarde 21 

15/08/2013 BBQ in dDe Spiegel  

 

Andere uitstappen 

 

Datum Activiteiten Deelnemers 

6/10/2013 Weekend Gallo Romeins  4 

22/06/2013 De Palingbeek met versnaperingen 11 

01/06/0213 Planckendael (club 51) 35 

23/02/2013 Informatie Reis Italië 10 

 

Andere activiteiten 

g) Financiering ? 

De financiering van De Spiegel gebeurt deels door onze erkenning binnen het VAPH in het kader van 

vrijetijdsbesteding voor volwassenen met een beperking en deels door stad Ieper. De deelnemers 

betalen tevens een kleine bijdrage. Dit is vooral bij uitstappen.  

 

7.3.2 Activiteiten in regio Diksmuide 

a) Wat ? 

De werking in regio Diksmuide is er sinds 2000. In deze regio beschikken wij over : 

 

 ‘HET ATELIER DIKSMUIDE’  

Deze werking is gelijklopend met ‘Het Atelier Ieper’. Wij ondervinden echter dat de mentale 

leeftijd bij de doelgroep te Diksmuide iets lager ligt dan bij de doelgroep in Ieper.  Het Atelier 

gaat maandelijks door, behalve in juli en augustus. Het gemiddelde aantal aanwezigen is 6 en 

1 vrijwilliger. In ‘Het Atelier Diksmuide’ staan tevens de sociale contacten en de creatieve 

vorming centraal. In ‘De stuurgroep’ (cfr. infra) wordt er door de doelgroep beslist welke 

activiteiten er maandelijks georganiseerd worden.   

 ‘DE STUURGROEP DIKSMUIDE’ 

Dit is een stuurgroep, die bestaat uit 12 personen, dit gaat door 3-maandelijks.  Het gaat om : 

mensen van de doelgroep 

ouders 

1 vertegenwoordiger van het ‘MPI Klerken’(personeel) 

5 vertegenwoordigers van ‘Het Begijnhof’(1 personeelslid en 4 vrijwilligers) 

2 vertegenwoordigers van ‘Duin en Polder’ 

de verantwoordelijke van de WVA  
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Zij helpen mee in het organiseren van de activiteiten, de evaluatie van de activiteiten en het 

plannen van komende activiteiten. Ze komen regelmatig samen in een stuurgroep om een 

planning op te maken, dit  kadert binnen de WVA visie namelijk het vraag gestuurd werken.  

  

 ‘DE ZOMERFUIF’ 

Vanuit ‘De stuurgroep Diksmuide’ wordt er elk jaar een fuif georganiseerd voor mensen met 

een beperking.  Dit jaar vond deze fuif plaats in het LDC Ten Patershove in Diksmuide. In 2013 

waren er 250 personen aanwezig voor de zomerfuif.   

b) Wie ? 

Met het Atelier Diksmuide bereikten we in 2013 een viertal thuiswonenden. Bij iedere activi-

teit zijn er deelnemers vanuit Maria Ter Engelen (met een maximum van vier per activiteit).  

c) Wanneer ? 

De activiteiten van ‘Het Atelier’ gaan door op zaterdagnamiddag 1 keer per maand, van 14 

uur tot 17 uur.  

d) Bekendmaking ? 

Bekendmaking gebeurt via de Uitvliegerskrant regio Veurne-Diksmuide (vanaf september dus 

Uitvliegerskrant Westhoek). 

e) Activiteiten ? 

Onderstaande activiteiten vonden meestal plaats in het LDC Ten Patershove. Voor de overige 

activiteiten was het LDC de afspreekplaats.  

Datum activiteiten Deelnemers 

21-12-
2013 Wandelen stadsroute 1 

26-10-
2013 Wandelen Halloween 4 

28-9-2013 Kalender maken 2 

15-6-2013 Knutselenmet bloemen 5 

18-5-2013 Kakelend Kippenmuseum 11 

15-5-2013 Zomerfuif Diksmuide 250 

13-4-2013 Schilderen op doek 6 

23-3-2013 Boetseren met klei in paasthema 6 

f) Financiering?  

De financiering voor de werking in regio Diksmuide wordt voorzien door de erkenning binnen het 

VAPH. Daarnaast worden de lokalen van het LDC in Diksmuide gratis ter beschikking gesteld.    

7.3.3 Activiteiten in regio Veurne 

a) Wat ? 

In Veurne heeft de WVA een ontmoetingsruimte waar mensen kunnen langskomen en waar  

verschillende activiteiten georganiseerd worden ‘WVA Veurne Vrijetijdscentrum’.  
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CLUBWERKINGEN:  

Er zijn iedere maand twee clubwerkingen:  

- Sjoelbak  

- Vogelpik.  

Telkens nemen er ongeveer 10 personen deel. 

 

b) Wie ? 

Er kwamen wekelijks gemiddeld een 30-tal mensen naar het vrijetijdscentrum in 2013. Het ging om 

mensen die een mentale beperking, fysieke handicap, psychische problematiek, socio-economische 

problematiek of een meervoudige problematiek hebben. Iedereen kan echter iets komen drinken in 

het vrijetijdscentrum. Dit kadert binnen het inclusief werken van de WVA.  

c) Wanneer?  

In het vrijetijdscentrum worden er wekelijks activiteiten georganiseerd op vrijdagavond van 16 uur 

tot 20 uur. 

d) Hoe? 

De leden van WVA Veurne hebben een actieve inbreng in de keuze van de activiteiten. Er is ook een 

ideeën box die regelmatig gebruikt wordt bij het plannen van de activiteiten. Vanuit de vrijetijdsacti-

viteiten wordt er ruimte gemaakt om te luisteren naar de hulpvraag van de leden. Heel vaak wordt 

dit gekoppeld aan sociale dienstverlening en/of vrijetijdstrajectbegeleiding.   

e) Bekendmaking ? 

De bekendmaking gebeurt via de maandelijkse Uitvliegerskrant regio Veurne - Diksmuide, die gratis 

wordt rondgestuurd naar de aangesloten leden en diensten in de buurt, (vanaf september dus de 

Uitvliegerskrant Westhoek). 

Overzicht van de activiteiten 

In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die doorgingen vanuit of in het 

WVA Veurne Vrijetijdscentrum.  

 

Datum Activiteit Deelnemers 

13-12-2013 Veurne on ice   

29-11-2013 Film Hansel & Gretel 1 

27-10-2013 Vogelpik 1 

13-9-2013 Sjoelbak 1 

28-6-2013 Reuzen Vier op een rij   

31-5-2013 
Gezelschapsspel 
Weerwolven   

24-6-2013 Vogelpik   

17-5-2013 Pannekoekenbak 14 

15-2-2013 Uitstap naar dancing 9 
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Mysotis 

f) Financiering:  

WVA Veurne wordt gefinancierd door het VAPH.  De stad Veurne verleent ook een kleine subsidie, nl. 

370 euro.   

7.3.4 Reizen, kampen en weekends  

III. Buitenlandse reis naar Italië 

a) Wat ? 

Wij organiseerden in 2013 een geïntegreerde vakantie naar het warme zuiden. Wij sloten hiervoor 

aan bij een reisbureau (Lauwers) en op vraag van onze mensen trokken we dit jaar naar Italië. Er 

namen 18 mensen aan deel. 

b) Wanneer ? 

Deze reis ging door van donderdag 25 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2013. 

Vooraf werd er een infomoment georganiseerd voor zowel de deelnemers als een bijeenkomst 

samen met de vrijwilligers, die deze reis ondersteunden. Nadien werd een terugkomdag georgani-

seerd waar nieuwe ideeën konden uitgewisseld worden en waar er nagenoten werd van de voorbije 

reis.  

c) Hoe ? 

Er wordt bewust gekozen om bij een reisbureau aan te sluiten. Dit past volledig binnen onze 

inclusiegedachte. Vooraf vonden er verschillende contacten plaats met het reisbureau. Er was ook 

een overleg met de deelnemers. Tijdens deze vergadering werd de kamerverdeling overlopen, 

werden de eventuele daguitstappen voorgesteld en werd de reisbrochure overlopen. Iedereen kreeg 

een reisgids met daarin een inlichtingenblad om thuis te laten, een blad met informatie om mee te 

nemen naar Italië, een blad met nuttige tips voor vertrek, een bagagelijst, …   

d) Wie ? 

Op deze reis bereiken wij vooral de bovengroep. Dit zijn mensen die minder ondersteuning in het 

dagelijks leven nodig hebben maar eerder hulp nodig hebben bij maatschappelijke aspecten van de 

reis. Dit kan zijn: geldbeheer, organiseren van daguitstappen, opvolgen van de medicatie, 

psychosociale ondersteuning… Dit jaar waren er mensen mee met een fysieke handicap, een licht tot 

matig mentale beperking, een psychische stoornis en een aantal mensen die te kampen hebben met 

een meervoudige beperking.  Er namen 18 personen deel.  

e) Activiteitenoverzicht 

Op 23/02/2013 was er een voorbereidende infovergadering , er waren 10 aanwezigen. 

Gedurende de reis werden er diverse daguitstappen voorgesteld. De deelnemers konden dan kiezen 

welke uitstappen ze wilden doen.  In 2013 waren dit de  volgende : 

 

 Atlantica 

 San Marino 
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 Venetië 

Verder waren er ook avondactiviteiten zoals uitgaan, dolfinarium ,hippodroom, miniatura. 

 

f) Financiering ? 

De financiering voor Italië gebeurt door onze erkenning binnen het VAPH in kader van vrijetijdsbe-

steding voor volwassenen. Daarnaast wordt een deel van de onkosten vergoed door de bijdrage van 

de deelnemers.  

IV. Buitenlandse reis naar Portugal 

g) Wat ? 

Twee opvoedsters hebben het initiatief genomen om in Ourèm Sobral, niet ver van Fatima, een 

vakantiehuis (maximum 6 personen) in te richten voor personen met een beperking. Zij komen de 

deelnemers afhalen en terugbrengen in Zaventem. Een personeelslid van de WVA ging mee als 

begeleider. 

h) Wanneer ? 

Deze reis ging door van  9 juni tot en met 16 juni 2013. 

i) Hoe ? 

De WVA verzorgde de contacten vooraf en tevens het vervoer naar Zaventem. Eén personeelslid van 

de WVA ging mee als begeleidster. Een maand voor de reis was er een voorbereidende kennismaking 

en werden de deelnemers op deze bijeenkomst grondig geïnformeerd. Meteen werd er een 

diamontage getoond die de vrijwillige medewerkster had gemaakt bij haar bezoek.  

Achteraf vond er een evaluatie plaats.  

j) Wie ? 

De deelnemers zijn mensen met een beperking. De aard van hun beperking speelt geen rol. Zij 

dienen enkel de reis te kunnen maken met het vliegtuig. Dit jaar gingen 5 personen mee. Tot nu toe 

namen vooral mensen met een matig mentale beperking deel aan deze reis. 

k) Activiteitenoverzicht  

Gedurende het verblijf staan er allerhande uitstappen op het programma. In de prijs is alles 

inbegrepen. In 2013 werden volgende activiteiten georganiseerd : Uitstap naar Batacha (bezoek aan 

klooster) - uit eten in restaurant – bezoek Fatima – winkelen – BBQ – Bezozk Tomar (kerk- museum – 

keramie – synagoge)- marktbezoek – Aquaduct en bezoek aan klooster Tomar – Remicubspel – 

Bezoek aan Nazaré (vuurtoren – dorp – kerk –winkeltjes ijsterasje –restarantbezoek)-Kasteel van 

Guncèn 

l) Financiering ? 

De deelnemers betaalden 1.080 euro. In deze prijs zijn vervoer, begeleiding en de uitstappen 

inbegrepen.  
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V. Fietsvakantie 

m) Wat ? 

Op vraag van heel wat jongeren en jongvolwassenen met een licht mentale beperking organiseert de 

WVA sinds 2005 een fietsvakantie. Vier personen, waaronder twee vrijwilligers en twee beroeps-

krachten, hebben dit voorbereid en  uitgewerkt.  

n) Wie ? 

Personen met een licht mentale beperking of een psychische stoornis. Deze fietsvakantie richt zich 

tot personen die thuis of alleen wonen. Er waren ook enkele deelnemers uit voorzieningen. De groep 

werd beperkt gehouden tot 20 deelnemers. 

o) Wanneer ? 

Vooraf is er een infomoment geweest voor alle deelnemers en achteraf werd er een etentje 

georganiseerd om terug te blikken op een geslaagde vakantie.   

De fietsvakantie had plaats van maandag 22 tot en met vrijdag 25 juli 2013..  

p) Hoe ? 

Vooraf waren er een 4-tal vergaderingen:  

 het parcours te bepalen 

 rustplaatsen vast te leggen 

 een lijst aan te leggen met alle benodigdheden 

 een medische fiche op te maken 

 een folder op te maken met alle info 

Vervolgens hebben er 2 personen het gehele parcours verkend en onder weg hotels vastgelegd. In 

juni werd er bijeengekomen met alle deelnemers om alles te overlopen en afspraken vast te leggen.  

De 4 medewerkers spraken af hoe de taken best verdeeld werden om dit initiatief goed te laten 

verlopen. Er werd vastgelegd dat we per dag ongeveer zo’n 65 à 70 kilometer zouden fietsen met 

heel wat tussenpauzes.  Een begeleider reed vooraan en gaf het tempo aan, één in het midden en 

één achteraan.  

Dan hadden we nog iemand die met een busje meereed met reservemateriaal, een reservefiets, 

middagpicknick, versnaperingen en eventueel als bezemwagen. 

q) Activiteitenoverzicht 

Het programma van de fietsvakantie zag er als volgt uit: er werd een tour georganiseerd naar 

Nederland. De eerste avond werd er gelogeerd in Brasschaat in Motel Dennenhof, de tweede nacht 

in Breda in Hotel Campanile – de derde nacht in Gilze (Hotel Gilze-Rijen) en de laatste nacht terug in 

Brasschaat (Motel Dennenhof) 

 

r) Financiering ? 

Deze fietsvakantie kostte 420 euro. In deze prijs was alles inbegrepen zowel het  eten als de 

overnachtingen. Alleen moest men ’s avonds bij het gezellig samenzijn zijn drank betalen. Onderweg 

sliepen we in diverse hotels op basis van halfpension.  
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7.4 Overige werkingen 

7.4.1 De ouderwerking 

De ouderwerking bestaat uit ouders van zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Het gaat zowel 

om personen met een mentale, fysieke of meervoudige handicap. Er hadden 4 vergaderingen van de 

ouderleiding plaats.  Ouders kunnen daarop van gedachten wisselen over problematieken van hun 

kinderen. Dit jaar gingen er 3 activiteiten door.   

 

Datum Activiteiten Deelnemers 

10-10-2013 
Veranderingen inde gehandikapten-
zorg  32 

6-6-2013 
Handicap en zaak van mensenrech-
ten – tentoonstelling  25 

feb-mrt SMOG-cursus (3 lessen) 17 

 

7.4.2 Werkgroep toegankelijkheid 

a) Wat ? 

De werkgroep toegankelijkheid wil zorgen voor de optimalisering van de  toegankelijkheid voor 

personen met een beperking op diverse vlakken.  

b) Wie ? 

De doelgroep van de werkgroep bestaat vooral uit openbare besturen, architecten, horecasectoren, 

particulieren, … 

c) Hoe ? 

De WVA beschikt over een aantal ervaringsdeskundigen die op regelmatige basis heel wat individuele 

brieven schrijven bij verbouwingswerken of bij de nieuwbouw van horecazaken, winkels, openbare 

diensten…  

Er wordt gevraagd om rekening te houden met personen die minder mobiel zijn (personen met een 

beperking, oudere mensen, ouders met kinderwagens…) evenals mensen met een visuele, auditieve 

of verstandelijke beperking.   

d) Wanneer ? 

De werkgroep toegankelijkheid werd vanaf 2011 opgenomen in de Raad van Bestuur van de WVA en 

wordt tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur steeds als vast agendapunt behandeld. 

e) Overzicht adviezen 2013 : 

- 10 april 2013 aan de Technische dienst van de stad Ieper antwoord gegeven op vraag van 

deze dienst over toegankelijkheidsvoorschriften inzake glazen deuren. 

- Bezoek aan nieuwe hamburgerzaak op de grote markt hoek D’Hondt straat, vraag gesteld 

over de toegankelijke ingang. De ingang ligt al sinds de bouw aan de kant van de Grote Markt 
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en maakt deel uit van een beschermd e gevel, op de dienst van Ruimtelijke ordening van de 

stad krijgt de eigenaar geen toelating om er een hellend vlak te organiseren. Wij zijn nog 

eens gaanvragen in de stad en het kan enkel als de handelaar zijn ingang in de zijstraaat 

(D’Hondt straat) maakt, maar dit is financieel en uit commercieel oogpunt niet haalbaar. 

- Er is een herinrichting van de Stationsbuurt bezig waarvoor wij vorig jaar advies gegeven 

hebben. 

- Na 2 jaar actie tegen het ontbreken van de Fun speelgoedwinkel met 2 verdiepingen is er 

eindelijk een lift gekomen. 

- Ondertussen zijn er onder invloed van o.a. de WVA toegankelijke visplatforms gekomen aan 

de Ieperse Vestingen. 

De Werkgroep Toegankelijkheid van de WVA  is ontbonden wegens gebrek aan vrijwilligers. Het punt 

toegankelijkheid werd telkens op de RVB besproken, iedereen kon knelpunten aanbrengen of 

voorstellen indienen.  

 

Opdracht voor de toekomst : 

 Het openbaar terrein en de publieke gebouwen rond de nieuwe duurzame wijk, waarvan de 

aanleg gepland is in 2015. 

7.4.3 De vrijwilligerswerking 

a) Wat ? 

De WVA is erkend als organisatie voor georganiseerd vrijwilligerswerk. Deze erkenning gebeurde 

door de ondertekening van de Vlaamse minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen bij 

ministerieel besluit. Het vrijwilligerswerk wordt binnen dit jaarverslag als aparte werking uitgewerkt, 

vermits het organiseren van georganiseerd vrijwilligerswerk een groot onderdeel is van het 

takenpakket van de werknemers binnen de WVA. 

b) Wie ? 

In 2013 engageerden onze 329 vrijwilligers zich om mee te werken, verspreid over alle deelwerkin-

gen van de WVA. Het merendeel van de vrijwillige medewerkers neemt de begeleiding op zich van 

Spelewijs, 16-pluswerking, Het Atelier, De Uitvliegers, De Spiegel, WVA Veurne Vrijetijdscentrum, 

vrijetijdswerking Diksmuide, speel-o-theek De Stokpop.  Daarnaast doen we beroep op mensen die 

zich vrijwillig inzetten voor het vervoer van de deelnemers en talrijke andere logistieke taken. Vooral 

jongvolwassenen voelen zich aangesproken om vrijwilligerswerk te verrichten in de WVA, vooral in 

de speelpleinwerking  ‘Spelewijs’. 75 procent van het totale aantal vrijwillige medewerkers zijn jonge 

mensen tussen 16 en 35 jaar. Ook in de campagnevoering richten we ons vooral op dit doelpubliek.  

Toch is het aandeel van 35-plussers binnen de vrijwillige medewerkers ook niet te onderschatten. 

Deze groep levert een belangrijke bijdrage in een aantal werkingen waar een specifieke vraagstelling 

van de doelgroep dit vereist. Tevens staan deze mensen meer in voor de logistieke hulp. 

c)  Hoe?  

Vrijwilligersbeleid 

Het organiseren van vrijwilligerswerk vraagt uitgebreide aandacht. Vooral de implementatie van dit 

vrijwilligerswerk in de WVA is een niet te verwaarlozen opdracht.  Vrijwilligers staan binnen de WVA 
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voor een grote verantwoordelijkheid omdat zij bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten 

extra moeten letten op de veiligheid van de deelnemers met beperkingen.  

Onthaalprocedure 

Als een vrijwilliger bij de WVA terechtkomt dan is er een inleidend gesprek met één van de 

personeelsleden. Tijdens dit gesprek wordt niet enkel de deelwerking, waarin de vrijwilliger zal 

meewerken, maar ook het overkoepelend geheel van de WVA toegelicht. De vrijwilliger krijgt een 

onthaalbrochure met de visie van de WVA en de verschillende deelwerkingen binnen de WVA. 

Tijdens het intake-gesprek ondertekenen d vrijwilliger en de verantwoordelijke uit de WVA  een 

organisatienota  met afspraken over de wederzijdse verantwoordelijkheden. 

Functioneringsgesprek 

Als de vrijwilliger een tijdje meedraait in de werking wordt er tijd gemaakt voor een functionerings-

gesprek met één van onze personeelskrachten.  Tijdens dit gesprek worden zowel knelpunten  als 

positieve  punten in   de samenwerking met de Werkgroep Vorming en Aktie besproken.  

Vorming 

Om in de WVA als vrijwilliger te starten is er geen voorkennis of opleiding vereist. De deelnemer 

dient enkel aan de leeftijdsvoorwaarde van 16 jaar te voldoen.  

Voor een kwalitatieve benadering van de doelgroep is het wel noodzakelijk om even stil te staan bij 

een aantal essentiële kennispunten zoals: de specifieke zorgvraag van de betreffende doelgroep, de 

kennis van belangrijke omgangsvormen, het gestructureerd aanbieden van een activiteit, kennis van 

eerste hulp en frequent voorkomende ziektebeelden bij de doelgroep… Voor deze items worden dan 

ook aangepaste vormingssessies voorzien per deelwerking of doelgroep.   

Naast vorming worden tevens ontspanningsactiviteiten georganiseerd voor de vrijwilligers. Dit 

bevordert de sociale cohesie tussen de vrijwilligers en de organisatie.  

Vrijwilligerscampagne 

Elk jaar voeren wij wervingscampagnes om vrijwilligers te ronselen. We verspreiden  folders  en 

affiches via andere vzw’s, via openbare instanties en we sturen die ook gericht naar bv middelbare 

scholen. We bieden ook infomomenten aan,  aan de scholen. 

Tevens worden er vrijwilligers gezocht aan de hand van persartikels die gepubliceerd werden in 

diverse kranten en op www.vrijwilligerwerk.be.   

d) De taken van de vrijwilliger bij de WVA 

 instaan voor het vervoer van de deelnemers 

 openhouden en activiteiten organiseren in De Spiegel en het WVA Veurne Vrijetijdscentrum 

 begeleiding van activiteiten in Spelewijs te Ieper en Poperinge 

 begeleiding van activiteiten in Veurne en Diksmuide 

 begeleiding van activiteiten (binnen en buiten de organisatie) in Het Atelier, 16-pluswerking 

en De Uitvliegers 

 Helpen openhouden van speel-o-theek  De Stokpop 

 koken tijdens de kooksessies aangeboden in De Spiegel 

 administratieve taken 

 meehelpen in de vergaderingen aan het organiseren en plannen van activiteiten 

http://www.vrijwilligerwerk.be/
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e) Up-to-date vrijwilligerswerking 

Binnen de WVA voldoen we aan de nieuwe wet op de rechten en plichten van vrijwilligers. Het 

personeel van de WVA volgt dan ook regelmatig vorming betreffende het werken met vrijwilligers.  

f) Financiering 

De financiering van de vrijwilligerswerking gebeurt door een aantal lokale besturen en tevens is de 

WVA erkend als vrijwilligersorganisatie door de Vlaamse overheid.  

Alle vrijwilligers zijn verzekerd en krijgen een vrijwilligerscontract. 

7.4.4 Sociale dienstverlening 

Wij ervaren dat vanuit de invalshoek vrije tijd, heel wat verdoken hulpvragen naar boven komen bij 

onze mensen. Door onze onafhankelijke positie durven mensen ook vaak hun vragen te uiten en om 

psychosociale ondersteuning vragen.  

Heel wat van deze vragen kunnen via een kleine tussenkomst worden opgelost. Een telefoontje, een 

gesprek en/of opsturen van documentatie kan al vaak een oplossing bieden. Daarnaast proberen we 

de drempel naar bepaalde diensten in het reguliere circuit te verlagen. Mensen die een aanvraag 

willen doen bij het VAPH, mensen die nood hebben aan psychische hulp, mensen die hulp nodig 

hebben bij schuldbemiddeling of een traject tot hulpverlening  komen met dergelijke vragen dikwijls 

bij ons terecht of horen hierover door andere deelnemers tijdens de vrijetijdsactiviteiten.    

7.4.5 Rap Op Stap 

a) Wat ? 

Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen, die beantwoorden aan 

vooropgestelde criteria ,  zoals  een erkenning als persoon met beperkt budget; met omnio-statuut; 

met klein pensioen; tewerkgesteld in beschutte werkplaats; onder budgetbegeleiding of in 

schuldbemiddeling; en hun kleinkinderen. De dienstverlening is gratis.  

Een personeelslid van WVA staat in voor de begeleiding. De aanvrager wordt geholpen om 

daguitstappen, vakanties en soortgelijke activiteiten te plannen en te boeken. De dienstverlening 

houdt ook in dat er advies wordt gegeven inzake budget en mobiliteitsvragen. 

b) Hoe?  

De werkwijze van Horizont vzw wordt overgenomen: er wordt een vaste zitdag georganiseerd 

(dinsdagnamiddag, van 14 uur tot 18 uur) waarop de vraagverduidelijking wordt  naar een uitstap of 

reis te verduidelijken. Mensen kunnen ook op andere momenten langskomen, na afspraak. De 

medewerker van WVA vzw onderzoekt de verschillende mogelijkheden en boekt uiteindelijk de 

gewenste reis of uitstap via www.vakantieparticipatie.be. De verdere administratieve opvolging werd 

opgenomen door het steunpunt vakantieparticipatie. 

c) Financiering ? 

Er is geen financiering voor dit project.  

d) Wanneer ? 

Er is een zitdag op dinsdagnamiddag, van 14 uur tot 18 uur 

http://rapopstap.be/
http://www.vakantieparticipatie.be/
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e) Bekendmaking ? 

Het initiatief werd bekendgemaakt op 3 maart met een persconferentie. Er kwam een reportage-

ploeg van WTV langs;  er werden brieven en folders naar doorverwijzers gestuurd (OCMW, CAW,…).  

WVA gebruikte ook haar eigen communicatiekanalen zoals de maandelijkse Uitvliegerskrant, de 

website en affichering en strooibriefjes in de ontmoetingsruimtes in Ieper en Veurne en de 

spelotheek De Stokpop.  

f) Waar ? 

De wekelijkse zitdag werd georganiseerd in de vergaderruimte van de WVA.  

g) Wie ? 

De doelgroep is mensen met een beperkt budget. Om de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk 

te houden, worden er geen bewijzen van inkomen gevraagd. Het enige document dat personen 

moeten voorleggen, is een zegel van de mutualiteit.  

h) Financieel ? 

Deze dienstverlening is bijzonder arbeids- en tijdsintensief. wordt niet gesubsidieerd vanuit de 

overheden.  

 

De dienstverlening werd per 31 december 2013 stopgezet wegens aanhoudend gebrek aan 

financiering.  

7.4.6 ICT-expertisecentrum Open IT 

Het project rond ICT is  gestopt  in oktober 2013. Dit was aanvankelijk  een Europees project  in het 

kader van Interreg  IIIB ‘Citizen First’ (waaraan 5 Europese steden meewerkten) dit project  werd 

gesubsidieerd gedurende 3 jaar tot eind maart 2011. Daarna werd in zee gegaan  met een private 

partner nl Phoenix KM die zich focust  op de integratie van personen met handicap door het gebruik 

van innovatieve ICT toepassingen. Deze organisatie Phoenix KM maakt gebruik  van Europese 

steunmaatregelen in het kader van Lifelong Learning Programme. Er werd ook een ‘online 

leerplatform’ ingericht voor begeleiders in het kader van inclusief onderwijs en kennis rond 

ondersteunende hulpmiddelen voor leerlingen met beperkingen. Daarop schreven 25 deelnemers in 

(meestal leraren).  

Toen bleek dat dit een onbetrouwbare partner was en de scholing ondermaats was (getest door 

externe ervaringsdeskundigen) heeft de WVA de samenwerking opgezegd en is Open IT gestopt. 

Activiteiten in 2013 

Datum Activiteiten Deelnemers 

6-4-2013 informatiebijeenkomst  computercursus 16 

22-4-2013 demonstratie communicatiemiddelen   

4-5-2013 informatiebijeenkomst  computercursus 16 

13-5-2013 info-avond hulpmiddelen 6 

18-5-2013 informatiebijeenkomst  computercursus 16 

28-
29/02/2013 IT-weekend 18 
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7.5 Activiteiten in samenwerkingsverband 

7.5.1 Open Thuis vzw 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met Open Thuis vzw namelijk:  

Op vraag van onze deelnemers en tevens van de klanten van Open Thuis vzw en Diogenes vzw 

organiseerden we op 14 juni 2013 onze ontmoetingsavond . Na een aantal bijeenkomsten maakten 

we er een grootse activiteit van, waarbij mensen met een beperking een vriend of vriendin konden 

leren kennen. Deze activiteit was een succes! Dit thema trok heel wat persaandacht. We streven er 

dan ook naar om mensen met een beperking alle kansen te geven om een duurzame (vriend-

schaps)relatie aan te gaan . In het kader van pleegzorg worden hun mensen ingelicht over de 

vrijetijdswerking van de WVA. Er is regelmatig individueel overleg over de specifieke activiteiten die 

wij organiseren.  

Open Thuis verwijst iedere vraag naar vrije tijd door naar de WVA.  

7.5.2 LDC De Zonnebloem te Veurne 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met het LDC. Samen met het LDC 

organiseerden we meerdere informatieavonden. Daarnaast is er een nauwe samenwerking bij de 

bekendmaking van onze werking aan hun deelnemers en omgekeerd.   

7.5.3 KATHO IPSOC 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met het KATHO IPSOC:  

Enerzijds zijn er in 2013 een aantal stagiairs maatschappelijk werk die hun stage liepen in de WVA.  

Daarnaast mogen wij onze werking geregeld voorstellen aan hun studenten. Dit kadert vooral binnen 

het zoeken naar vrijwilligers voor onze werking.  

7.5.4 Begeleid Wonen Westhoek  

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met BWW:   

Met Begeleid Wonen Westhoek heeft de WVA een goede samenwerking rond het uitwisselen van 

ideeën in het kader van de vrije tijd. Begeleid Wonen Westhoek stimuleert hun mensen om deel te 

nemen aan de vrijetijdsactiviteiten van de WVA.  

Daarnaast betekenen zij een grote ondersteuning voor het WVA Veurne Vrijetijdscentrum. Op 

regelmatige tijdstippen heeft er een overlegvergadering plaats en worden de wensen van hun 

mensen besproken om zodoende het vrijetijdsaanbod op hen af te stemmen.  

7.5.5 Het Immaculata te Ieper 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met Het Immaculata te Ieper:  

Er werd meerdere malen vorming gegeven aan hun leerlingen vanuit de WVA.  Daarnaast komen de 

leerlingen hier vaak over de vloer in het kader van hun opdrachten die ze, vanuit hun school, moeten 

uitvoeren om onze dienst te leren kennen. 

Het Immaculata ondersteunt de WVA bij de vrijwilligerscampagne.   

De gebouwen van Het Immaculata worden vaak gebruikt om onze activiteiten te organiseren.  
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7.5.6 PASAR in de Westhoek 

PASAR organiseert regelmatig activiteiten rond vrije tijd voor kansengroepen. Met de WVA namen 

we deel aan wandelingen. De samenwerking speelt dan ook een belangrijke rol in het kader van 

inclusief werken.  

Op 13/04/2013 namen we deel aan de wandeling ‘Elke stap telt’ ingericht door Passar.  Deze 

wandeling richtte zich tot iedereen, organisatie de Sportdienst stad Ieper. 

De WVA zetelt in de Sportraad van Ieper als actieve partner. 

7.5.7 KVG Ieper 

Wij nemen deel aan hun jaarlijkse wandeling begin september. 

7.5.8 Dienstencentrum ’t Hofland 

De bussen van WVA en ’t Hofland worden onderling vaak uitgewisseld.  

7.5.9 Sporrewoan 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met Sporrewoan:  

Sporrewoan is de stedelijke speelpleinwerking van Ieper. Tijdens de zomervakantie worden er een 

aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd met Spelewijs, wat de integratie van kinderen met 

een beperking bevordert.  

Vanuit de speel-o-theek is er ook een samenwerking met Sporrewoan. 

Organiseren gezamenlijk een speeldag.  

7.5.10 Dienstencentrum De Kersecorf 

Het LDC De Kersekorf in Ieper is een initiatief van het OCMW te Ieper. Dit bevindt zich enkele straten 

verder van de WVA. Maandelijks organiseren zij onder andere heel wat activiteiten voor 55-plussers. 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met ‘De Kersekorf’:  

Vanuit de WVA worden de personen boven de 55 jaar doorverwezen naar de Kersekorf.  

Tevens komen de mensen die naar het dienstencentrum gaan vaak naar de ontmoetingsruimte van 

de WVA. 

Er is tevens een uitwisseling van lokalen en didactisch materieel.  

Op kerstdag organiseerden we tezamen een activiteit. 

7.5.11 Cultuurcentrum Ieper 

De WVA heeft op diverse vlakken een samenwerking met het CC Ieper : 

Het Cultuurcentrum Ieper biedt ons een 10-tal pakketten aan 2 euro voor optredens die door hen 

georganiseerd worden.  

Wij maken hun activiteiten bekend bij onze mensen en zijn zelfs bereid hen mee te begeleiden naar 

optredens. Dit heeft uiteraard te maken met onze inclusieve werking.   

7.5.12 Argos vzw 

De WVA dient als leerwerkplaats voor poetsopleiding van Argos .  
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7.5.13 Diogenes vzw 

Met de vzw Diogenes is er al meerdere jaren een samenwerking op vlak van gemeenschappelijk 

busgebruik.  

Diogenes stimuleert hun mensen om deel te nemen aan activiteiten. 

7.5.14 Matthijs vzw 

De WVA werkt samen met vzw Matthijs : 

In kader van het gemeenschappelijk busgebruik.  

Tijdens de sluitingsperiode in de grote vakantie nemen er kinderen deel aan de speelpleinwerking 

Spelewijs. 

7.5.15 LDC Ten Patershove 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met het LDC Ten Patershove in 

Diksmuide : 

Op vlak van het gebruik van diverse lokalen is er een samenwerkingsverband met het LDC Ten 

Patershove. Deze lokalen worden gebruikt in het kader van : 

De Zomerfuif, die jaarlijks doorgaat in het LDC.  

De activiteiten van ‘Het Atelier Diksmuide’ hebben er tevens twee keer in de maand plaats.   

De vergaderingen van ‘De stuurgroep Diksmuide’ vinden plaats in het LDC.   

Het LDC maakt tevens de activiteiten van de WVA bekend.  

7.5.16 De Balbalclub 

De Balbalclub is een deelclub van De Balbalschool en richt zich tot kinderen en jongeren met een 

beperking. Maandelijks wordt een voetbalactiviteit georganiseerd in de sporthal van Houthulst. De 

samenwerking met de WVA bestaat erin dat Spelewijs de kinderen aan het begin van het schooljaar 

op de hoogte brengt van de activiteiten van De Balbalclub en hen ook aanmoedigt deel te nemen.  

7.5.17  Turnkring Vlamertinge 

De turnkring van Vlamertinge richtte in 2006 een afdeling op voor kinderen en jongeren met een 

beperking. De lessen gaan wekelijks door op zaterdagvoormiddag. Via Spelewijs worden ouders en 

kinderen geïnformeerd over dit sportief aanbod. De initiatiefnemers van deze specifieke turnlessen 

zijn oud-Spelewijsmonitoren.  

7.5.18 BO Ieper 

Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen BO ‘Het Vlot’ Ieper en Spelewijs. Er 

werden gezamenlijk speelmodules aangekocht en deze worden dan ook gestockeerd bij de BO Ieper. 

De kinderen van BO Ieper worden gestimuleerd om deel te nemen aan de speelpleinwerking van 

Spelewijs.  

7.5.19 Den Ommeloop 

Er is een samenwerking met ‘Den Ommeloop’, centrum voor woonondersteuning, in het kader van 

de vrijetijdsbesteding. De zomeruitstappen worden gezamenlijk uitgewerkt. Er is overleg rond het 

invullen van de vrije tijd en het uitwerken van activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de Werkgroep 

Overleg Vrije Tijd.  Deze werkgroep komt om de twee maanden samen om allerhande aangelegen-
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heden te bespreken rond de vrijetijdsbesteding. Er wordt samen gekeken welke vragen de klanten 

hebben i.v.m. vrije tijd. Agenda’s worden op elkaar afgestemd.  

7.5.20 De Heuvellandstappers 

De Heuvellandstappers is een wandelclub uit de regio Ieper, Poperinge en Heuvelland. Ieder 

weekend nemen zij deel aan georganiseerde wandelingen. Regelmatig organiseren ze zelfs een eigen 

wandeling. In het kader van inclusie heeft de WVA een samenwerkingsovereenkomst met De 

Heuvellandstappers waardoor personen met een beperking met hen mee kunnen gaan om te 

wandelen. Regelmatig gaan er meerdere van onze deelnemers mee op wandeling.  Daarnaast helpen 

zij aan de maandelijkse wandeling van De Spiegelstappers. Ze nemen de geïnteresseerden mee naar 

een georganiseerde wandeling en staan dan ook in voor het vervoer. Vervolgens bieden ze de nodige 

ondersteuning. Er is dus een vruchtbare samenwerking. 

7.5.21 KSA Ieper 

Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met de KSA Ieper: 

Sinds 2004 beschikt Spelewijs over gloednieuwe lokalen die samen met KSA Ieper werden gebouwd 

nl. De Klepper. Deze unieke samenwerking toont aan dat Spelewijs zich niet wil afscheiden van 

andere jeugdwerkingen, maar integendeel actief op zoek gaat naar bereidwillige partners. Op die 

manier verkleint de afstand tussen onze specifieke speelpleinwerking en het reguliere jeugdwerk 

zoals de jeugdbeweging KSA. Spelewijs kan op deze locatie gebruik maken de lokalen, van een kleine 

en een grote verharde speelruimte met aansluitend een grasveldje met speeltuigen, een zandbak en 

een ravotterszone met bomen en struiken.  

Spelewijs zetelt als gecoöpteerd lid in de vzw Stormklokke Plus, die De Klepper beheert en 

onderhoudt.  

7.5.22 JOC Ieper 

Reeds sedert jaren wordt er samengewerkt met het JOC van Ieper en dit op verschillende vlakken:  

Het JOC ondersteunt de speel-o-theek De Stokpop door tussen te komen in de aankoop van 

spelmateriaal.  

Daarnaast bekostigen zij de portkosten van het driemaandelijks tijdschrift De Stokpopkrant die op 

400 exemplaren wordt verstuurd.  

7.5.23 Vrijetijdsweb.be 

Sinds 2001 bundelen we samen met de andere, door het VAPH erkende West-Vlaamse vrijetijdszorg-

initiatieven, de krachten.  

Vrijetijdsweb bestaat uit:  

 VOC Opstap  

 De Stroom   

 Oranje  

 WVA  vzw  

Wij willen als vrijetijdsorganisaties zoveel mogelijk op elkaar afgestemming bereiken. Dit heeft 

geresulteerd in de realisatie van www.vrijetijdsweb.be.  Dit is een concept, waarbij het niet zozeer 

gaat om een organisatie op zich, maar om een portaal dat doorverwijst naar de vier erkende 

http://www.vrijetijdsweb.be/
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vrijetijdsdiensten. Mensen die naar dit portaal surfen kunnen door het selecteren van hun eigen 

regio terechtkomen bij de desbetreffende vrijetijdsorganisatie.  

De bedoeling is dat het Vrijetijdsweb de vraagsteller snel en efficiënt gidst naar de persoon of 

organisatie die de beste oplossing kan aanreiken.  

Die persoon of organisatie, waar naar doorverwezen wordt, hoeft niet altijd een partner te zijn van 

het Vrijetijdsweb.  

Het web wil het bestaande vrijetijdsaanbod (dus ook het reguliere) zoveel mogelijk in kaart brengen, 

opdat er zo optimaal mogelijk zou kunnen doorverwezen worden.   

7.5.24 Westkans  

Westkans is het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid en heeft tot doel om 

binnen de provincie West-Vlaanderen bij te dragen tot de realisatie van een integraal toegankelijke 

omgeving en meer gelijke kansen voor iedereen.  

Westkans staat in voor het opmaken en afleveren van inventarisaties, technische adviezen en 

effectenrapporten op het terrein van fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van informatie en 

financiële toegankelijkheid ten aanzien van private en publieke opdrachtgevers.  Westkans fungeert 

als meldpunt waar men terecht kan met casussen van ongelijke kansen of behandeling.  

Westkans is er gekomen onder initiatief van het provinciebestuur en met de medewerking van 

meerdere verenigingen waaronder ook de WVA.  De WVA is vertegenwoordigd in de raad van 

bestuur van Westkans, die om de twee maanden vergadert.  Binnen Westkans is de WVA 

netwerkpartner.   

7.5.25 OCMW Ieper 

Er is een samenwerking met het OCMW op diverse vlakken: 

Het gebruiken van lokalen voor diverse van onze werkingen. 

Er is een samenwerking op vlak van busgebruik tussen de WVA en het OCMW.  

Op vlak van sociale dienstverlening is er een samenwerking in die zin dat er vanuit de WVA mensen 

doorverwezen worden naar het OCMW en omgekeerd. 

7.5.26 Het Steunpunt Vakantieparticipatie  

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen dat een aanbod uitwerkt 

voor mensen met een laag inkomen. Concreet wil dit zeggen dat er onderhandeld wordt met 

toeristische partners om sociale tarieven te bekomen. Uiteraard is het belangrijk dat deze sociale 

tarieven enkel gebruikt worden door mensen die financieel te beperkt zijn om op daguitstap of 

vakantie te gaan. 

Aangezien de WVA regelmatig te maken heeft met personen met een laag inkomen (leefloon OCMW, 

tegemoetkoming, dagverblijf en -atelier, beschutte werkplaats) heeft het Steunpunt Vakantiepartici-

patie ons officieel erkend als partner. Op deze manier kunnen we goedkope daguitstappen en 

vakanties aanbieden aan de desbetreffende doelgroep (zie “Rap Op Stap”). 

7.6 Vertegenwoordiging in andere organisaties 

Naast de duidelijke samenwerkingsverbanden is de WVA ook vertegenwoordigd in heel wat andere 

organisaties, voorzieningen en verenigingen. Op deze manier verdedigen we er de belangen van de 
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personen met een beperking. Hieronder volgt een opsomming van de organisaties, voorzieningen en 

verenigingen waarin de WVA tevens zetelt:  

Stuurgroep ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen) 

Plangroep ROG Westhoek  

Regionale Prioriteitencommissie  

Pluralistisch Platform Gehandicapten Werkgroep Vrijetijdsinitiatieven 

Pluralistisch Platform Gehandicapten Provinciaal Overleg West-Vlaanderen 

Vrijetijdsdiensten West-Vlaanderen 

Platform Inclusief Jeugdwerk in West-Vlaanderen 

Stedelijke verkeerscommissie stad Ieper 

Stedelijke Adviesraad voor mobiliteit en verkeer stad Poperinge 

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening stad Ieper 

Ieperse Stedelijke Jeugdraad 

Jeugdraad Poperinge 

Provinciale Jeugdraad 

Sportraad Ieper 

Sociale Adviesraad Ieper 

Welzijnsraad Arrondissement Ieper (raad van bestuur) 

Werkgroep Huisvesting (WAI) 

Werkgroep Vrijwilligerswerk (WAI) 

Werkgroep Mobiliteit (WAI)  

Lokaal Sociaal Beleid Ieper 

Lokaal Sociaal Beleid Poperinge 

Westkans vzw (raad van bestuur en netwerkpartner) 

VGPH (Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap) 

Raad van Gebruikers West-Vlaanderen  

Overleg West-Vlaamse speelpleinen 

Werkgroep jeugdwerkbeleidsplan Ieper 

Werkgroep jeugdwerkbeleidsplan Poperinge 

Overleg Buitenschoolse Kinderopvang Ieper 

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een beperking) 

Welzijnsraad arr. Veurne-Diksmuide Platform Jeugd en Welzijn  

Stuurkracht 2 (arbeidszorgcentrum) 

Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp West-Vlaanderen 

Gecoro Ieper 

Woonraad Ieper 

8 Reorganisatie WVA 

Vanaf september 2013 werden de verschillende deelwerkingen en de manier van werken grondig 

hervormd. 

Zo wordt met de deelnemers van Het Atelier veel meer deelgenomen aan activiteiten in de reguliere 

socio-culturele sector. Verder geven we de vrijwilligers een grotere verantwoordelijkheid in 

combinatie met een andere manier van ondersteuning vanuit de medewerkers van de WVA.  
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 Jobstudenten voor 16+ 

 Meer uitdagende activiteiten voor ateliers 

 Minder inzet van personeel waar vrijwilligers kunnen worden ingezet 

 Meer inzetten op thuiswonenden i.p.v. voorzieningen 

 Minder kwantiteit, meer kwaliteit (de bloempotjes schilderen, de vele verschillende deelwer-

kingen, …).  

 …  

9  Sensibilisering en vorming 

9.1 Naar de reguliere sector 

Voor de vorming aan externe diensten worden vaste prijzenmarges gebruikt.  De vorming aan 

diensten, met als bedoeling de bekendmaking van onze werking, werd hoofdzakelijk gratis 

aangeboden.  Dit is geen sinecure gezien de tijd en inzet die hiertoe worden gedaan vanwege het 

personeel en de vrijwilligers.    

Voor de overige vormingen worden volgende prijzen aangerekend:  

 30 euro voor één uur vorming 

 50 euro voor twee uur vorming 

 70 euro voor drie uur vorming 

Tevens wordt er telkens een kilometervergoeding aangerekend van 0,40 euro vanuit de WVA tot aan 

de plaats van de vorming.   

Er werden 2  scholen bezocht : 

- Imaculata Iper 

- School in Kortemark 

9.2 Naar de sector 

9.2.1 Vorming over ICT-hulpmiddelen 

Vanuit Open IT werden er meerdere sessies georganiseerd voor voorzieningen. 

Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk Open IT.  

9.2.2 SMOG-sessie 

Leren spreken met gebaren (SMOG) bij Akabe Antwerpen. 

10 Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod 

Zoals eerder aangegeven wordt er vanuit de WVA heel veel moeite gedaan om inclusief te werken.  

Enerzijds door met diverse deelwerkingen aan te sluiten bij het reguliere aanbod en anderzijds door 

onze activiteiten open te stellen voor mensen zonder beperking.  Denk maar aan onze ontmoetings-

ruimte ‘De Spiegel’ en het ‘WVA Veurne Vrijetijdscentrum’.   
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Naast deze manieren van inclusief werken wordt er tevens heel wat energie gestopt in het aanbieden 

van een traject waardoor mensen met een beperking effectief kunnen aansluiten bij een reguliere 

sportclub, jeugdvereniging, … . 

10.1 Aansluiting van diverse werkingen aan het reguliere aanbod 

a) Wat ? 

Dit kan vanuit onze eigen werkingen bij:  

 samenwerkingsverbanden 

 De Spiegel 

 De Spiegelstappers 

 De Uitvliegers Ieper 

 WVA Veurne Vrijetijdscentrum 

 zomerreis naar Spanje 

 16+werking 

 zomeruitstappen 

 …  

b) Wie ? 

We proberen met al onze werkingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij activiteiten uit het reguliere 

circuit.   

c) Hoe ? 

De vraag om deel te nemen aan het reguliere aanbod komt van onze deelnemers.  Zij geven immers 

aan waar ze graag naar toe willen gaan of wat ze graag zouden doen.  De mogelijkheid om aan het 

reguliere zelfstandig deel te nemen is niet altijd even gemakkelijk. Ook hier heeft de WVA dan een 

belangrijke rol in het drempelverlagend werken. Zo maken onze mensen kennis met andere 

werkingen en kunnen ze in de toekomst deze stap zelfstandig zetten.   

10.2 Openstellen van onze activiteiten voor mensen met en zonder be-

perking 

Zowel in de ontmoetingsruimte van De Spiegel als in het WVA Veurne Vrijetijdscentrum is iedereen 

welkom.  Enkel de geregelde bezoeker krijgt een gratis lidkaart, om zo een overzicht te hebben van 

onze doelgroep.  Anderzijds mag iedereen aansluiten bij onze activiteiten, ook mensen zonder een 

beperking.   

Wij organiseren vaak grote activiteiten (denk maar aan ‘De Halloweentocht’) waarbij er een 

samenwerking is tussen de WVA en het reguliere circuit.  Bij dergelijke activiteiten is de samensmel-

ting tussen de mensen vanuit het reguliere circuit en mensen van de WVA heel opvallend. 
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10.3 Vrijetijdstrajectbegeleiding 

a) Wat ? 

De WVA poogt voortdurend om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten 

functioneren en probeert, via het aanbieden van verschillende activiteiten, de drempel naar het 

reguliere circuit van de vrijetijdsbesteding te verlagen. Bedoeling van de vrijetijdstrajectbegeleiding, 

kortweg VTB, is om samen met de persoon met een beperking en zijn netwerk op zoek te gaan naar 

een antwoord op zijn specifieke vrijetijdsvraag.  Hierbij wordt niet vertrokken vanuit het aanbod, 

maar vanuit de vraag van de cliënt.  

b) Wie ? 

Iedereen met een beperking kan bij ons terecht voor een vraag over vrije tijd.  Dit kan zowel gaan om 

mensen met een financiële, sociale, psychische, fysieke en/of mentale beperking. In 2013 kwamen er 

11 vragen van de cliënt met betrekking tot  VTB binnen.   

c) Hoe ? 

Wanneer een vraag over vrije tijd binnenkomt, wordt een afspraak gemaakt waarbij ofwel de cliënt 

naar het secretariaat komt, ofwel een huisbezoek wordt afgelegd. Samen met de cliënt (en eventueel 

een begeleider) wordt de vraag uitgediept.  Hierbij wordt stilgestaan bij wat de cliënt zelf echt wil, 

zonder rekening te houden met het reeds bestaande aanbod.  Pas wanneer de vraag heel duidelijk is, 

start de zoektocht naar mogelijkheden in het reguliere circuit.  Dit kan gaan van het vinden van een 

club waar deze persoon kan bij aansluiten tot het zoeken van een vrijwilliger die deze persoon een 

handje wil helpen bij het uitoefenen van de activiteit.  Soms wordt er ook geholpen bij het zoeken 

naar een oplossing voor het vervoer en het financiële aspect.  Dit lijkt eenvoudig, maar is het zeker 

niet, vooral de mobiliteitskwestie ligt zeer moeilijk in de Westhoek.   

10.4 Werkgroep De Spiegel 

De Werkgroep De Spiegel bestaat uit één beroepskrachten en meerdere vrijwilligers, zowel met als 

zonder beperking. Deze werkgroep werd eerder uitvoerig uitgelegd onder ‘De Spiegel’. Daar wordt 

het zeker en vast duidelijk dat de werkgroep een inspraakorgaan is voor onze klanten. 

10.5 Stuurgroep Diksmuide 

De stuurgroep bestaat uit één beroepskracht en meerdere vrijwilligers, met en zonder beperking. 

Ook deze stuurgroep wordt gezien als een inspraakorgaan voor onze klanten (zie ‘werking 

Diksmuide’).  

10.6 Reizen, weekends en uitstappen 

Ons gehele aanbod van activiteiten en vakanties zijn ontstaan vanuit de behoefte van onze klanten. 

Om de verlangens en behoeften van onze klanten niet voorbij te lopen omwille van routine, 

bevragen wij onze klanten regelmatig (bijv. behoefteonderzoek, individuele gesprekken, stuurgroe-

pen, …). Wij houden ieder jaar rekening met hun voorstellen om zo ons activiteitenaanbod af te 

stellen op hun verlangens (zie ‘kampen en reizen’).  
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11 Informatiekanalen 

Inleiding 

Vanuit de WVA worden er diverse kanalen benut om onze werking en onze idealen bekend te maken.  

Enerzijds hebben we de activiteitenkalenders voor de bekendmaking van onze activiteiten bij de 

deelnemers, anderzijds hebben we een tijdschrift dat vooral doelt op de omkadering van onze 

klanten.    

Vervolgens wordt de werking bekendgemaakt via persartikels in diverse media en via onze websites. 

Al deze publicaties worden in onderstaande toegelicht.   

11.1 De activiteitenkalenders  

11.1.1 Uitvliegerskrant regio Ieper en Uitvliegerskrant regio Veurne-Diksmuide 

De bedoeling van deze krantjes is om alle uitnodigingen voor één maand te bundelen.  Op deze 

manier krijgen de mensen een overzicht van wat er in de loop van de maand allemaal te doen is.   

Per blad wordt er een activiteit aangekondigd.  Er staat duidelijk vermeld wat er aan bod komt, waar 

en wanneer er wordt afgesproken alsook welke kostprijs deze activiteiten hebben.  Een belangrijk 

gegeven is dat we werken met symbolen voor wie moeilijk of niet kan lezen. Op de laatste pagina van 

het krantje is er telkens een inschrijvingsstrook terug te vinden.  

Ook de activiteiten van de 16+werking zijn in deze krantjes opgenomen.  Voordien stuurden we 

individuele uitnodigingen.  De 16-plussers lezen meteen wat er nog allemaal te doen is in de loop van 

de maand.  Hierdoor zijn er ook van hen die ingaan op een ander aanbod. 

11.1.2   De Stokpopkrant 

Dit krantje wordt verstuurd naar een 410 adressen.  Iedereen die speelgoed ontleent alsmede de 

scholen voor buitengewoon onderwijs en de voorzieningen worden ingelicht over de nieuwe 

aankopen, enkele bijzondere stukken speelgoed worden voorgesteld en men wordt op de hoogte 

gebracht over alles wat met de uitlening te maken heeft.   

De Stokpopkrant verschijnt tweemaandelijks en wordt aan alle geïnteresseerden opgestuurd. Dit is 

mogelijk dankzij de financiële steun van het JOC Ieper (jeugdontmoetingscentrum).    

 

Vanaf september 2013 werd dit tijdschrift niet meer gepubliceerd. Dit omdat alle stukken 

spelmateriaal duidelijk worden voorgesteld op de site van de stokpop (www.destokpop.be, onder 

“catalogus”). Het nut van dit tijdschrift weegt in geen geval op tegen de hoge kosten van het maken, 

afdrukken, plooien en opsturen ervan. 

11.1.3 De Uitvliegerskrant Westhoek 

Sinds september 2013 werden de Uitvliegerskrant regio Ieper en de Uitvliegerskrant regio Veurne-

Diksmuide samengevoegd in één krant: de Uitvliegerskrant Westhoek. Op deze manier blijven onze 

leden op de hoogte van àlle activiteiten die de WVA organiseert, en niet enkel van de activiteiten in 

de respectievelijke regio’s.. 

Er werd ook een kleine compensatie gevraagd: leden betalen nu een jaarabonnement (€6,00 voor 

een papieren versie en €2,50 voor de digitale versie). We zien dat er heel wat minder Uitvliegerskran-

ten worden verspreid: waar er vroeger meer dan 500 krantjes werden verstuurd, worden er in 

http://www.destokpop.be/
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december 2013 een 120-tal verstuurd. Dit is echter goed nieuws: de Uitvliegerskrant komt nu enkel 

terecht bij de effectieve doelgroep van de WVA én bij doorverwijzers. We merken dat er evenveel 

inschrijvingen komen voor de activiteiten, terwijl de kosten voor de Uitvliegerskrant volledige 

wegvalt. 

11.1.4 Onze websites 

a) www.wvavzw.be 

Dit is de algemene website van de WVA.  Hierop worden al onze deelwerkingen vermeld, onze 

publicaties, alles omtrent vrijwilligerswerk…  Tevens kunt u op deze website het filmpje bekijken die 

we gemaakt hebben in kader van onze vrijwilligerscampagne. Daarnaast staat er een databank op 

deze website met alle publicaties met betrekking tot ‘handicap en seksualiteit’.  In dit infobestand 

staat er vermeld bij welke dienst deze publicaties ontleend kunnen worden.   

b) www.spelewijs.be 

Op deze website wordt er algemene uitleg gegeven over de werking van Spelewijs.  Monitoren 

kunnen hierop informatie uitwisselen met elkaar.  De contactgegevens voor Spelewijs zijn hierop 

tevens terug te vinden voor alle geïnteresseerden.   

c)  www.destokpop.be 

Alle stukken speelgoed staan afgebeeld gerangschikt per categorie met de nodige informatie erbij.  

Tevens kunt u hiertoe de contactgegevens terugvinden van zowel ‘De Stokpop’ als de ‘Mobiele 

Stokpop’.   

d) www.facebook.com 

Op de facebookpagina’s kunt u zowel een groep vinden alsook info over de WVA algemeen.  Dit 

vooral om de nieuwste informatie uit te wisselen van de WVA en tevens te melden voor welke 

activiteiten we nog op zoek zijn naar mensen om mee te werken.  Daarnaast is er tevens een 

facebookpagina opgestart over de Spelewijswerking.  

12 Werkingsgebied  

12.1 Werkingsgebied binnen de provincie 

Door de erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een beperking werd het 

werkingsdomein van de WVA ook uitgebreid.  De WVA is immers coördinator van de vrije tijd voor 

personen met een beperking voor de arrondissementen Ieper, Veurne, Diksmuide en de Westkust.   

12.2 Regionale afspraken met andere organisaties in de provincie 

Met de verschillende diensten, die door het Vlaams Agentschap erkend zijn in het kader van de vrije 

tijd, werd de provincie West-Vlaanderen in vier regio’s verdeeld.  Concreet werd de WVA 

verantwoordelijk gesteld voor volgende gemeenten: Ieper, Poperinge, Wervik, Heuvelland, Vleteren, 

Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Mesen, Lo-Reninge, Alveringem, Veurne, Diksmuide, De Panne, 

http://www.wvavzw.be/
http://www.spelewijs.be/
http://www.destokpop.be/
http://www.facebook.com/
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Koksijde, Nieuwpoort, Koekelare, Kortemark, Houthulst, Staden, Moorslede en Menen.  Het is wel zo 

dat we over heel de provincie actief zijn.   

12.3 Uitbreiding van het bereik ten opzichte van vorig jaar 

Meer reguliere diensten en verenigingen doen beroep op de WVA in het kader van de vrijetijdsbe-

steding.  Hierdoor is er een toename naar individuele vragen naar vrije tijd. 

13 Doelstellingen werkjaar 2013 

13.1 Behaalde doelstellingen uit het beleidsplan regionaal platform 

Omschrijf kort in hoeverre u de gestelde doelen heeft bereikt en op welke wijze dat is gebeurd. 

13.1.1 doelstelling 1: Vrije tijd op maat 

In het kader van het inclusief werken worden er heel veel inspanningen gedaan, maar het is niet 

evident in een plattelandsstreek waar de afstanden naar de vrijetijdsorganisaties groot zijn en waar 

het aanbod van  bv. sportclubs of vrije tijdsverenigingen klein is.  Onze personeelsleden zetten zich 

maximaal  en ook de WVA doet heel veel financiële inspanningen (loon door tijdverlies onderweg en 

vervoerskost van het personeel) om deze doelstelling te kunnen behouden en liefst uit te breiden. 

13.1.2 doelstelling 2: Meer ondersteuning naar de reguliere sector 

De WVA heeft zeer veel contacten met de reguliere sector, en breidt de lijst van samenwerkingen 

ieder jaar uit.  Het inclusieve aspect  is voor de WVA zeer belangrijk en wij hopen om dti ook in 2014 

te kunnen verwezenlijken.   

13.1.3 doelstelling 3: Uitbreiding speel-o-theek 

Elk jaar komen er nieuwe leden bij voor De Stokpop (spelotheek). I 2013 is er een grote stap gezet 

inzake de digitalisering van het uitleenmateriaal en de reservering. Door de vestiging van de Stokpop, 

in een nevengebouw van de bibliotheek is een bezoek aan de spelotheek gebruiksvriendelijk. De 

Stokpop heeft een lift. Er liggen folders in de bibliotheek. Meer en meer worden ook speeltuigen uit 

geleend voor kinderfeestjes, voor kindropvang, voor demente bejaarden….d interesse blijft groeien. 

13.1.4 doelstelling 4: Gids voor beleid 

Via vertegenwoordiging van leden van  het vrijetijdsweb vertegenwoordigd in een provinciale 

jeugdraad komen we op voor de belangen van kinderen en jongeren met een beperking binnen 

gemeentelijk en provinciaal beleid. 

13.1.5 doelstelling 5: Overleg 

We proberen ook om het overleg met zoveel mogelijke organisaties te onderhouden en dit lukt ons 

tot nu toe goed en hopen om dit ook in 2014 te kunnen bewerkstelligen. 



65 

 

13.2 Behaalde doelstellingen (andere dan doelstellingen beleidsplan 

regionaal platform) 

13.2.1 doelstelling 1: Inclusief werken 

Inclusief werken is voor de WVA altijd al het handelsmerk gebleven. Zo goed als alle activiteiten zijn 

deelnames aan activiteiten in de reguliere socio-culturele sector. Zo goed als alle activiteiten van de 

WVA zijn open voor het grote publiek bv de halloweentocht is een stoet door de stad met elk jaar 

ongeveer 600 à 700 deelnemers. We doen ook aan trajectbegeleiding vrijetijdsbesteding. 

13.2.2 doelstelling 2: Participatie van de doelgroep 

De doelgroep werkte actief mee aan het opstellen van ons aanbod, het evalueren van voorbije 

activiteiten en de organisatie van evenementen. Er zijn verschillende werkgroepen waar de  waar de 

mensen uit de doelgroep zetelen en initiatief kunnen nemen.   

13.2.3 doelstelling 3: Variatie in het aanbod 

Er is een heel gevarieerd aanbod van activiteiten binnen de werking van de WVA omwille van de 

verschillende vrijetijdswerkgroepen : gaande van sport, wandelingen, uitstappen, themacafé, toneel, 

film, 16+-werking,  atelier,  computerles, vormingsaanbod anderzijds.  Ook qua locatie is er een 

divers aanbod namelijk in Ieper, Veurne en Diksmuide 

13.2.4 Doelstelling 4: Bekendmaken van de werking 

Ook in 2013 kwam de wVA regelmatig in de kranten met haar verschillende werkingen. Wij 

verspreiden veel folders en krantjes van de verschillende werkgroepen, wij hebben een website 

waarop de activiteiten aan gekondigd worden en waar mensen terecht kunnen met bvb vragen over 

vrijetijdstrajectbegeleiding, over toegankelijkheid….  

13.2.5 doelstelling  5: Uitgebouwde vrijwilligerswerking 

Wij hebben een heel groot aantal vrijwilligers waar we beroep op doen, meestal zijn er vaste 

vrijwillige begeleiders per werkgroep. We voeren regelmatig campagnes in scholen en verenigingen.    

13.2.6 doelstelling 6: Vraaggestuurd werken 

Alle deelwerkingen, vormingsmomenten en andere initiatieven zijn enkel en alleen ontstaan vanuit 

de vraag van de deelnemer. De WVA doet ook aan vrijetijdstrajectbegeleiding. Dit is niet altijd 

gemakkelijk in een landelijke streek met lange afstanden en weinig aanbod. 

13.2.7 Doelstelling 7: WVA werkt laagdrempelig 

Het voordeel van de WVA is dat we een centraal gelegen toegankelijke ontmoetingsruimte hebben, 

waar iedereen gewoon kan binnenlopen. Alle opleidingen naar medewerkers en vrijwilligers leggen 

de nadruk op een  laagdrempelige aanpak.  

13.2.8 doelstelling 8: Regionale verankering 

De WVA werkt met heel wat diensten samen.  Daarnaast zetelden de personeelsleden van de WVA in 

tal van overlegplatformen en raden.   
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13.3 Niet behaalde doelstellingen  

We hebben alle doelstellingen in bepaalde mate gehaald. Alhoewel we dit op sommige vlakken nog 

onvoldoende hebben kunnen uitwerken bv  vrijetijdtajectbegeleiding in onze streek vergt veel tijd 

door d verre afstanden en het beperkt aanbod in de dorpen. Ook de stokpop, spelotheek kost ons 

veel geld aan infrastructuur en personeel, terwijl de opbrngsten bewust laaggehouden werden om 

kinderen uit kansengezinnen de kans te geven om te ontlenen. Daarom denken we eraan om eind 

2014 te fusioneren met de jeugddienst van de stad en met de bibliotheek. Dit zijn echter nog maar 

vage plannen. 

14 Doelstellingen volgend werkjaar: 2014 

De WVA is uitgegroeid tot een grote organisatie met een zeer groot gedifferentieerd aanbod aan 

vrijetijdsbestedingen. De organisatie is snel gegroeid  en werkt met een klein personeelsbestand en 

een groot net vrijwilligers. Zo’n grote vereniging vereist veel organisatie en de middelen worden 

steeds schaarser. Het verg t veel meer inspanningen dan pakweg 10 jaar geleden om aan middelen te 

komen. Gelukkig hebben we een groot netwerk van organisaties waarmee we op d één of andere 

manier samenwerken. 

Onze organisatie strekt zich uit over een groot aantal gemeenten in een zeer landelijk gebied, met 

kleine dorpen met weinig accomodaties en die ver uit elkaar liggen. 

De doelgroepen worden ook steeds veeleisender bv vervoer van huis naar de activiteiten. 

Al deze gegevens samen zorgen ervoor dat de WVA het financieel moeilijk heeft.  

2014 wordt een jaar van interne hervormingen met het doel de middelen zo efficiënt mogelijk te 

gebruiken. We willen de activiteiten afbouwen  waar we onevenredig  veel  moeten in investeren 

(personeelskosten en /of middelen) om de succesvolle activiteiten nog beter uit te bouwen en een zo 

kwiliteitsvol mogelijk aan bod te kunnen brengen. We willen hierdoor ook ruimte maken om  

vernieuwende projecten  te introduceren . We denken bv  aan een herstelcafé voor kleding in onze 

ontmoetingsruimte met onze doelgroep mensen met beperking, die zowel uitvoerder van 

herstellingen kunnen zijn als klant. We willen hierin samenwerken met de kringloopwinkel  voor 

kledij, die binnenkort opent in onze straat (150m). We hebben een groep vrijwilligers die hieraan 

wensen mee te werken.  

15 Kansen en knelpunten  

15.1 Werking 

Het is telkens weer een strijd om het huidige aanbod te blijven behouden. 

We krijgen voortdurend bijkomende vragen in het kader van de vrijetijdsbesteding. 

Heel wat individuele vragen naar een toeleiding naar reguliere sector .   

Het personeel zit aan het maximum van zijn capaciteiten . 

Vrijetijdstrajectbegeleiding vraagt veel tijd in een landelijke streek waar afstand en reistijden heel 

veel werkuren in beslag nemen. Bovendien is het nabije aanbod in een plattelandsstreek zoals de 

Westhoek schaars. Daar door blijft dit voor de vereniging een zware financiële opgave. 
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Een ander  groot probleem is de mobiliteit (zo goed als geen openbaar vervoer of slecht aansluitende 

vervoerssystemen). 

15.2 Doelgroepen 

Alle doelgroepen bereiken we door het groot aanbod zowel naar kinderen, jongeren en volwassenen. 

Zie de verschillende deelwerkingen. 

We merken hoe langer hoe meer dat naast onze doelgroep mensen met beperking er zich steeds 

meer arme gezinnen aanmelden. 

Dit zorg soms voor moeilijkheden bij de prijsbepaling van de activiteiten. Voorbeeld vervoer naar 

speelpleinwerking Spelewijs. Het vervoer slokt in onze landelijke streek veel geld op. Vandaar dat we 

besluiten om de ouders zelf te laten instaan voor het vervoer van hun kinderen naar Spelewijs. Maar 

toch merken we dat er een aantal vervoersarme gezinnen zijn (zonder wagen) en die omwille van de 

afstand hun kind niet kunnen brengen. Of bv  een kind uit een problematisch gezin in een kleine 

behuizing waar kinderen echt  nood hebben om in de vakantie eens weg te zijn van  alle problemen 

thuis en waarvan de ouders daar het nut niet van inzien…Daarvoor moeten wij blijven zorgen voor 

vervoer, een kleine rekensom breng ons omwille van de landelijkheid van het gebied al snel tot 15 

euro/gezin (de kilometers die de bus moet afleggen per dag bedraagt 300km). Voor deze 

ondersteuning moet de WVA op zoek naar middelen. 

15.3 Financiën 

Onvoldoende financiële middelen om onze werking efficiënt uit te bouwen. 

Met de huidige subsidies kunnen we onmogelijk de vooropgestelde verwachtingen realiseren.  De 

toegekende subsidie van het VAPH is zekerlijk ontoereikend om de huidige werking in stand te 

houden, laat staan verder uit te bouwen.   
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16 Subsidiëring 

Maatschappelijke meerwaarde 

De WVA is een thuis voor heel wat mensen met een beperking uit de regio.  Het is een warm nest 

waar mensen terecht kunnen voor een leuke activiteit, een leerrijke vorming en een goede babbel.  

Als onafhankelijke organisatie vormen wij een volwaardige partner in het kluwen van diensten en 

voorzieningen binnen ons werkingsgebied.  Onze sterkte is dat we vanuit de noemer ‘vrije  tijd’ op 

veel andere vlakken mensen kunnen bereiken.  Vele verdoken hulpvragen komen tijdens deze 

momenten naar boven.  Wij willen er dan ook alles aan doen om mensen een antwoord te geven op 

deze hulpvragen.  

Mensen met een beperking worden vanuit de WVA bewust gemaakt van het feit dat zij als 

volwaardige individuen in de samenleving moeten kunnen en mogen staan.  We streven naar inclusie 

door mensen te helpen hun weg te banen in onze ingewikkelde  keuzemaatschappij.  Mensen 

verliezen een houvast in de samenleving waar er crisis heerst.  Wij willen onze mensen niet in de kou 

laten staan en doen er alles aan om hun respect, die ze voor de volle honderd procent verdienen, af 

te dwingen. Mensen met een beperking helpen actief participeren in het aanbod van de WVA.  

Vanuit hun wensen vertrekken wij om onze werking op een vraag gestuurde wijze verder vorm te 

geven.  De WVA streeft naar empowerment, inclusie, integratie en emancipatie.  

 

De vraag naar nog meer activiteiten werd gerealiseerd. 

Meer deelnemers met ernstige beperkingen nemen deel. 
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BIJLAGEN 

Brochure zomeruitstappen 
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FOLDER 16+-werking 2013 

 

 

 
 


