Contact
MFC Sint-Gregorius
Afdeling B-Gol
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

Een samenwerkingsverband van MFC SintGregorius en Tanderuis vzw

Tel: 09/210 09 67
GSM: 0471/06.05.25

Sofie Demets
Maatschappelijk Assistente
sofie.demets@fracarita.org
Elke werkdag bereikbaar tijdens de
kantooruren.
Tanderuis vzw
Ambulante en mobiele begeleiding autisme
Brusselse Steenweg 375a
9090 Melle

Zin in een
week vol
fun ?

Tel: 09 228 18 33
GSM: 0486 66 32 50

10 tot 14 juli 2017
Jo Renty
Directiemedewerker
adolescentenwerking
j.renty@thuisbegeleidingautisme.be

Gentbrugge

Zomerkamp voor jongeren
met autisme
tussen 12 en 18 jaar

Wie zijn de jongeren die deelnemen aan
dit kamp ?
Er kunnen 10 jongens en
meisjes met autisme tussen
12 tot 18 jaar deelnemen.
De jongeren hebben een
normale begaafdheid én
maken geen gebruik van
ondersteuning
binnen
NRTH. M.a.w. het kamp
vindt plaats in het kader
van
rechtstreeks
toegankelijke hulp (RTH1).

De dagindeling ziet er als volgt uit:
8u: vooropvang
9u: start activiteiten
17u: einde van de activiteiten
Na-opvang tot 18u
We zullen tijdens het kamp heel veel leuke
activiteiten doen. Vorige jaren was dit
bijvoorbeeld:
kajakken,
stadspel,
eigen
tuinmeubelen maken, gamen op groot scherm,
BBQ’n, zwemmen, pretpark, kookactiviteiten, you
tube-tutorials, , …
Soms wordt er ook thematisch gewerkt bijv. rond
techniek (met proefjes), sport, superhelden, …
Op de achterzijde van de folder vind je alvast
een
aantal
sfeerbeelden.
Het
concrete
programma voor ons zomerkamp ligt op dit
moment nog niet vast, maar het wordt je enkele
weken voor het kamp bezorgd. Zo weet je goed
op voorhand wat je allemaal zult kunnen beleven
tijdens ons kamp en waar je dus kan naar
uitkijken  !

meer
informatie
rond
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7787683Rechtstreeks+toegankelijke+hulp.html

Wil je je inschrijven ?

Je kan kiezen of je enkel overdag komt naar het
kamp (5 dagen – van maandag tot vrijdag) of je
ook één of meerdere nachten wil blijven slapen.

Ouders kunnen telefonisch of via e-mail contact
opnemen met Sint-Gregorius of Tanderuis vzw
(voor contactgegevens: zie ommezijde).

Je kan bijvoorbeeld ook 1 nacht in de week
blijven slapen en de andere 4 dagen enkel het
dagprogramma volgen.

Om alles goed op elkaar te kunnen afstemmen,
plannen we een kennismakingsgesprek waarbij
we graag ook met de jongere kennismaken, de
werking
verder
toelichten,
stilstaan
bij
aandachtspunten, praktische afspraken maken
en jullie vragen kunnen beantwoorden.

Wie zijn wij?

Hoe ziet zo’n zomerkamp eruit ?

1Voor

Enkel overdag of met overnachting ?

RTH

zie:

Voor de organisatie van dit zomerkamp slaan
Tanderuis vzw en MFC Sint-Gregorius de handen
in elkaar !

Kostprijs
en
personeelspunten

B-Gol is een afdeling binnen MFC
Sint-Gregorius voor jongeren van
12 tot 25 jaar met diagnose
autismespectrumstoornis
(ASS).
Wij begeleiden zowel jongeren
die
schoollopen
op
SintGregorius, als jongeren die naar
het gewoon secundair onderwijs gaan.

De kostprijs voor deelname aan het kamp
bedraagt 100 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit:
het wettelijke tarief voor dagopvang (nl. 5 x
9.75 euro = 48,75 euro)
een vergoeding van 51.25 euro voor
materiaal
en
toegangsgeld
voor
activiteiten,…).

Reeds enkele jaren hebben we tijdens de
zomervakantie een gevarieerd aanbod aan
vakantie-activiteiten.
Tanderuis vzw is een dienst
mobiele
en
ambulante
begeleiding voor personen met
autisme. Naast thuisbegeleiding,
heeft Tanderuis vzw doorheen de
jaren een rijk aanbod voor
personen met autisme en hun gezin uitgewerkt,
zie ook www.thuisbegeleidingautisme.be . Voor
adolescenten met autisme heeft Tanderuis vzw
sinds 2007 ook een vrije tijdswerking.

vergoeding

in

Wenst de jongere ook te overnachten, dan
betaal je hiervoor 24,52 euro/nacht extra.
De vergoeding van de begeleiding is als volgt. In
het kader van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(RTH) kunt u per kalenderjaar maximaal acht
personeelspunten besteden waarmee u terecht
kunt bij de zorgaanbieders. De vergoeding voor
dit zomerkamp bedraagt:
0.435 personeelspunten (= 5 x 0.087) voor het
dagprogramma
daarenboven 0.130 personeelspunten per
nacht dat de jongere verblijft

Locatie
MFC Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050
Gentbrugge

