Buggenhout, 27 februari 2017

Beste ouders
Kinderen met autisme en/of andere beperking kunnen het erg moeilijk hebben om hun vrije tijd in te vullen. Wij
zijn op zoek gegaan naar info over jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, jeugdkampen… voor kinderen met
een beperking. Informeer zeker ook eens bij de reguliere jeugd-, sport- en andere verenigingen.
Jeugdbewegingen
- www.scoutsengidsenvlaanderen.be/akabe, zoeken via groepenzoeker en nuttige links.
Voor info kan je mailen naar: akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be
- Chiro Eversheim Plus: chiroeversheimplus@gmail.com (iedere 1e zondag van de maand)
- Doepa: www.doepa.be/index.php/over-ons : doe activiteiten voor personen met autisme.
Inclusieve speelpleinwerkingen
- Provincie Oost-Vlaanderen: Speelpleinen voor iedereen , met en zonder handicap
- VDS Vlaamse dienst speelpleinwerk Vlaams-Brabant
- VDS Vlaamse dienst speelpleinwerk Antwerpen
Kampen
- Jassperkamp: www.jassper.be, creafun vzw: www.creafun.net, Ann Theys (0496/18.05.08)
- Hannibal: www.hannibalvakanties.be, voor kinderen en jongeren(6-30 jaar) met en zonder beperking
- CM: www.kazou.be, Jomba : voor jongeren met bijzondere aandacht, verschillende doelgroepen
- VFG-jong op kamp : www.vfg.be: binnen- en buitenland, organiseren ook ‘proefvakanties’ van drie dagen om
kennis te maken met het ‘kampleven’.
- Crefi : www.crefi.be/inclusie : organiseren naast een regulier aanbod ook inclusie kampen voor kinderen met
een normale begaafdheid en autisme (extra begeleiding), voor kinderen van 6-18 jaar.
- Yieha!VZW: www.yiehavzw.be/overyieha : activiteiten, weekends, kampen, vanaf 6jaar, inclusie, voor
kinderen met en zonder beperking.
- Topvakantie: www.topvakantie.be, niet specifiek voor kinderen met een beperking! Zij hebben echter een groot
aanbod themakampen die mogelijks aansluiten bij de interesses van uw kind.
Sport
- G-Sport: www.gsportvlaanderen.be (G-gym, G-voetbal, G-atletiek, G-badminton)
- DAIS vzw: www.dais.be (Provincie Vlaams-Brabant, zwemmen, bowling, judo,…)
Andere
-CoderDojo Belgium: www.coderdojobelgiem.be/cododojowat : codordojo is een non-profitbeweging die
wereldwijd gratis bijeenkomsten organiseert voor kinderen van 7 tot 18 jaar om in clubverband te leren
programmeren.
Spelotheken
- www.spelotheken.be
- ASStheek: www.tanderuis.be, Tanderuis vzw, Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle, 09/228.18.33
Website Participate: www.participate-autisme.be, Nederlands  Luik 3 ondersteuning zoeken  De Praktische
Gids  Via thema’s  Vrije tijd
Deze lijst (aangepast 23 februari 2017) is niet volledig. Kent u zelf passende en leuke initiatieven voor
kinderen/jongeren met ASS of andere beperkingen, laat het ons dan gerust weten, suggesties en aanvullingen zijn
meer dan welkom!
Met vriendelijke groet
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