tanderuis
solidariteitsfonds

kom op voor een sociaal beleid!
Steun een kansarm
gezin in de begeleiding
van hun autistisch kind.
Stort uw bijdrage op:
BE 21 7470 3942 8103

Je kan onze kansarme gezinnen
steunen door één of meerdere begeleidingen cadeau te doen: 1 begeleidingssessie = 5 euro! Je kan hiertoe
een bedrag storten op rekeningnummer: BE 21 7470 3942 8103.
Voor giften vanaf 40 euro, ontvang je
een fiscaal attest voor je belastingaangifte. Een gift van 50 euro, kost je zo
uiteindelijk maar ca. 30 euro.

WAT IS TANDERUIS ?
Tanderuis vzw is een ambulante en mobiele begeleidingsdienst voor mensen met
autisme in Oost-Vlaanderen. De kerntaak van Tanderuis vzw ligt in het bieden van
thuisbegeleiding aan gezinnen met een kind met autisme en het begeleiden van
volwassen personen met autisme aan huis.
Daarnaast biedt Tanderuis vzw ook andere ondersteuningsvormen aan :
• een vrijwilligerswerking voor praktisch pedagogische ondersteuning van het gezin
• een bezoekouderwerking
• een broers- en zussenwerking
• een grootouderwerking
• een vrije tijdswerking voor jongeren (Tabassco) en volwassenen met autisme (Tapass)
• groepsbegeleiding voor ouders van kinderen met autisme
• zorgconsulentschap
Tanderuis vzw beschikt ook over een ASS-theek : dit is een uitgebreid documentatiecentrum dat open staat voor iedereen die interesse of vragen
heeft over autisme.
Tanderuis vzw is erkend als thuisbegeleidingsdienst bij het VAPH (= Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap).
WAAROM EEN SOLIDARITEITSFONDS ?
Voor de begeleiding in Tanderuis vzw betalen cliënten 5 euro per begeleidingssessie. We stellen echter vast dat niet iedereen de middelen heeft om de sessies
van de thuisbegeleiding makkelijk te betalen. Om deze kansarme gezinnen ook
de mogelijkheid te geven om de nodige ondersteuning te kunnen krijgen voor
hun autistisch kind heeft Tanderuis vzw een solidariteitsfonds opgericht. Een
deel van de factuur kan dan betaald worden met middelen uit dit fonds.
Het beheer van het solidariteitsfonds is in handen van de gebruikersraad.
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