Weekendje naar zee
02.03.2018-04.03.2018

Hey,

In het voorjaar van 2018 willen we met de TapASS groep er een weekendje op uit
trekken. Hou het weekend van 2 tot 4 maart vrij want we trekken naar de Belgische
kust! We verblijven in een prachtig hotel in Oostende. In het hotel beschikken we
over 2- persoonskamers. Neem alvast een kijkje:
http://www.vayamundo.be/nl/hotelkamer. We kozen voor de formule van een kamer
met ontbijt en avondmaal (http://www.vayamundo.be/nl/kust/culinair). Er is telkens
een buffet voorzien waar we keuze hebben uit verschillende lekkernijen. Lunchen
doen we niet in het hotel maar op erbuiten.
We kunnen genieten van al het moois dat de kust ons te bieden heeft. Het
programma wordt voorbereid door de begeleiders. We kijken op het moment zelf
hoe we de groep opsplitsen. Een voorsmaakje van mogelijke activiteiten: wandelen
aan het strand, rijden met de go-carts, bezoek aan Fort Napoleon, garnalen gaan
vissen, een ijsje likken, een terrasje doen, … Dit is slechts een greep uit de
verschillende mogelijkheden. Het programma wordt vooraf aan je voorgesteld en
kan je bespreken je thuisbegeleid(st)er. Voorstellen zijn zeker welkom!
WANNEER?
Van vrijdag 2 maart t.e.m. zondag 4 maart
We vertrekken op vrijdagavond 2 maart om 15u45 aan het station Gent Sint Pieters.
ie met eigen vervoer naar Oostende wil gaan, wordt daar verwacht tegen 17u30.
! Kan je pas later vertrekken, bespreek dit dan zeker met je thuisbegeleid(st)er.
We zijn terug in het station (van Gent Sint Pieters) op zondag 4 maart om 14u45.
Wie met eigen vervoer naar huis gaat kan vertrekken rond 13u15/13u30.

KOSTPRIJS?
Voor het volledige weekend betaal je €250. In de prijs is de begeleiding, 2
overnachtingen, 2 keer ontbijt en avondeten, 2 keer lunch, de prijs voor
verschillende activiteiten en de sessies.
Wat niet in de prijs inbegrepen is, is het vervoer naar daar. We voorzien wel
begeleiding met de trein: we gaan in groep naar Oostende. Je zorgt zelf voor een
treinticket.
Voor het weekend dien je 2 sessies dagopvang en 2 sessies verblijf te tekenen. De
kostprijs van de sessies is verrekend in de prijs. Ze zullen dus niet extra
gefactureerd worden (zoals anders wel het geval is bij TapASS).

WAT BRENG JE MEE?
Eens je ingeschreven bent zal je nog een brief ontvangen waarin alle details
vermeld zijn.
INSCHRIJVEN?
Er zijn 15 beschikbare plaatsen. We zijn met 5 begeleiders om het weekend in
goede banen te leiden.
Let op: wanneer we geen 15 deelnemers hebben kan het weekend niet doorgaan.
Er zijn 15 plaatsen voorzien. Vlug zijn is de boodschap.
Je dient je in te schrijven voor 17 november 2017!
De inschrijvingen gebeuren bij je thuisbegeleider of via
e.roobroeck@thuisbegeleidingautisme.be.

BETALING?
Eens ingeschreven zal je meer info ontvangen rond de betaling.
Wens je in schijven te betalen dan kan dit zeker besproken worden. Geef dit zeker
door aan je thuisbegeleider.
EXTRA
Heb je vragen/bedenkingen over één of meerdere aspecten van het weekend,
bespreek dit zeker met je thuisbegeleid(st)er. We proberen zoveel mogelijk rekening
te houden met de wensen en vragen van elke deelnemer.
Groeten
Dirk, Els, Joeri, Marianne, Niki, Kim, Evelien, Hannah

WAT IS TAPASS?
Waar “vrije tijd” voor veel mensen synoniem staat voor rust of ontspanning, betekent
het voor mensen met autisme vaak een “complexe tijd” waarin men geconfronteerd
wordt met een aantal aspecten van het ‘anders zijn’. Het invullen van de vrije tijd
veronderstelt immers diverse vaardigheden die voor mensen met autisme niet
evident zijn: bedenken hoe je deze ‘lege tijd’ kunt invullen, keuzes maken, sociale
contacten aangaan enz.
WAT?
TapASS is de vrijetijdswerking van de volwassenwerking van Tanderuis vzw. Via
een vrijetijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden aan de noden die
volwassenen met autisme ervaren op vlak van ontspanning, uitbreiding van sociaal
netwerk, het gevoel ergens bij te horen enz.
De voornaamste doelstellingen van onze vrijetijdswerking hebben betrekking op het
creëren van een aanbod van activiteiten waarbij volwassenen met autisme op een
directe en informele manier met elkaar in contact kunnen komen. Daarenboven zien
we een belangrijke meerwaarde in het -begeleid- uitproberen van nieuwe dingen, het
trainen van nieuwe vaardigheden (vb. zich verplaatsen naar de plaats van afspraak),
het groepsaspect (positieve belevenissen leren delen met anderen, de ervaring dat
men niet de enige is met deze problematiek), het loskomen van de ‘veilige
thuishaven’ enz. Het uiteindelijke doel is de volwassen persoon met autisme zo
onafhankelijk mogelijk te laten functioneren.
De bijeenkomsten vanuit TapASS vinden tweemaandelijks ’s avonds plaats met een
(relatief vaste) groep en onder begeleiding van de vaste thuisbegeleiders. Er wordt
een ruime waaier aan diverse activiteiten aangeboden die afwisselend op de dienst
of op locatie plaatsvinden.
VOOR WIE?
De vrijetijdswerking TapASS richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) die in
begeleiding zijn bij Tanderuis vzw of waarvan de begeleiding reeds is afgerond.
HOE?
De aanmelding voor de vrijetijdswerking TapASS gebeurt rechtstreeks bij de
thuisbegeleider van de volwassene met autisme. De vaste thuisbegeleider bezorgt
de volwassene ruim op voorhand een jaarkalender en per specifieke activiteit een
uitnodiging waarin de activiteit staat beschreven.
BETALING
Voor de activiteit vragen we telkens €10 (ter plaatse te betalen) en worden er 2
begeleidingssessies aangerekend (de betaling hiervan, €10,26 verloopt via factuur).

