
Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een 
visuele handicap  

Ganspoel  



Iedere mens is daarbij uniek in zijn keuzes en wensen.  
Daarom moeten we luisteren naar de vragen die mensen met een handicap ons stellen. Wie dicht bij hen staat en hen goed kent, kan  mee die 
vragen en wensen verwoorden.  Ganspoel wil met de beste begeleiding het antwoord bieden dat aansluit bij die vragen.  Deze  individuele vragen 
en wensen vragen om een individuele aanpak.  Deze aanpak schrijven we neer in een handelingsplan voor elk kind,  elke bewoner. 
  

Veel mensen werken mee aan de realisatie van dat plan.  Ze hebben allemaal hun eigen, afzonderlijke kennis en deskundigheid.  We willen  die 
verweven tot één samenhangende aanpak. In Ganspoel noemen we dat geïntegreerd werken.    

Voor kinderen en volwassenen die we thuis begeleiden, is een ‘gewoon’ leven in de ‘gewone’ wereld uiteraard een erg belangrijk  aandachtspunt  
maar  ook  met  de  kinderen  en  volwassenen  die  in  Ganspoel  verblijven,  nemen  we  net  zo  goed  graag  deel  aan  het   dagelijkse leven 
in Huldenberg en omstreken.   

We  hebben  in  Ganspoel  veel  geleerd  over  visuele  beperkingen  en  over  begeleiding  en  onderwijs  voor  mensen  die  blind  of  slechtziend 
zijn of die meervoudige beperkingen hebben.  
Wat  we  geleerd  hebben,  willen  we  graag  delen  met  andere  mensen  die  zorg  dragen  voor  kinderen  en  volwassenen  met  visuele   
beperkingen: ouders en grootouders, leerkrachten, onthaalmoeders, enz.   

Ouders en familieleden zijn enorm belangrijk in Ganspoel. We gaan een dialoog met hen aan. We geven hen een gelijkwaardige plaats  in het 
overleg.  Ze zijn aanwezig bij besprekingen over de evolutie van hun zoon of dochter en overleggen mee over nieuwe plannen  voor hen.  
  
We benaderen ouders met veel respect voor hun verantwoordelijkheid en voor de relatie die ze met hun kind hebben.  Grotere kinderen,  jon-
geren en volwassenen spreken we aan om zelf mee na te denken over hun leven.  Dat begint met mogen kiezen en kunnen beslissen  in alledaagse 
zaken.     

Via de gebruikersraad kunnen ouders ook meewerken aan het beleid van het Centrum.  

Ganspoel is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor haar (semi-)internaat, voor de  dienst 
thuisbegeleiding en voor het tehuis voor volwassenen.   

Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)  beperking.  
Die begeleiding gebeurt thuis, op school of op het Centrum zelf.  

Kwaliteit van leven staat voorop. Mensen met een handicap zijn gewone mensen met gewoon dezelfde gevoelens en behoeften als  iedereen.  
Zij zijn zoals ieder mens op zoek naar ervaringen die kwaliteit, zin en inhoud geven aan het leven.  Ganspoel wil met de beste  ondersteuning 
zo’n kwaliteitsvol leven mogelijk maken.  

We willen in de eerste plaats dat elk kind of volwassene die we begeleiden zich goed voelt. Je goed voelen is belangrijk om je te kunnen ontwik-
kelen.  Kinderen en volwassenen spreken we aan om al hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen, om zichzelf te  ontplooien, om zorg 
en verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en voor anderen.  

Ganspoel is ook erkend als school: kleuter- en lager onderwijs op de campus en begeleiding van kinderen met een visuele beperking  in het ge-
wone onderwijs. Om onze jongeren een aangepast onderwijsaanbod te bieden, organiseert het Koninklijk Instituut Woluwe middelbaar onderwijs 
op onze campus en in Sint–Lambrechts-Woluwe zelf.   

Ganspoel heeft talrijke samenwerkingsverbanden in de regio (onder meer het Regionaal Overleg Gehandicapten of ROG) en overlegt  regelmatig 
met gelijkaardige voorzieningen in Vlaanderen (Spermalie, Blindenzorg Licht en Liefde, …)  en Nederland. 

Inschrijving en aanvraag 
Elk kind of elke volwassene die een beroep doet op Ganspoel moet een inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) verkregen hebben.  De aanvraag tot opname en de start van de begeleiding zelf verloopt via een vaste procedure.  De  dag van opname 
wordt samen met ouders, familieleden en het begeleidend team voorbereid. 

De persoonlijke bijdrage in de dagprijs is wettelijk vastgelegd door de overheid.  Naast de dagprijs kan er een extra vergoeding  gevraagd  
worden  voor  persoonlijke  verzorging  (vb.  incontinentiemateriaal,  medicatie…),  ontspanning  en  vrijetijdsactiviteiten  (activiteiten, vervoer, 
uitstappen…) en persoonlijke uitgaven (vb. inrichting van de kamer, postzegels, telefoon…).  



THUISBEGELEIDING VOOR VOLWASSENEN   

Als je ouder bent dan 18, kan je  
nog  thuisbegeleiding  krijgen. 
En  ook  als  je  op  volwassen  
leeftijd  blind  of  slechtziend  ge-
worden bent, kan je beroep  doen 
op thuisbegeleiding.  

Voor  de  thuisbegeleiding  bij  
volwassen cliënten werkt  
Ganspoel  nauw  samen  met   
Blindenzorg  Licht  en  Liefde  

(BLL). De provinciale teams zijn  
multidisciplinair  samengesteld.  

De begeleidster komt thuis bij volwassen cliënten om te luisteren  naar 
hun vragen.  

Die vragen kunnen heel concreet zijn : braille leren, een hulpmiddel  leren 
gebruiken, zelf je potje leren koken en je huis en papieren  leren in orde 
houden,  de weg naar de bakker en het café leren  kennen, uitzoeken wat 
je kan doen in je vrije tijd. De begeleidster  kan je wegwijs maken in de 
doolhof van rechten en plichten die  mensen met een handicap hebben. 
Heel dikwijls is er een vraag om  te luisteren naar het verdrietig verhaal 
over het blijvend verlies van  mogelijkheden …  en over het moeizaam 
zoeken naar herstel.  
Naast individuele begeleidingen zijn er activiteiten voor groepen. 

Ook de omgeving van volwassen mensen die hun zicht verliezen,  kan 
vaak hulp en ondersteuning gebruiken.   



Wat ze wil weten is of er hulpmiddelen zijn zodat ze haar werk terug  
kan opnemen. Hebben ze tips om haar administratie te organiseren?  
Kennen ze nog mensen zoals zij, en wat doen die met hun leven? In  
latere gesprekken, met haar man erbij, kunnen ze het hebben over de  
grote impact die de visuele beperkingen op hen allebei gehad hebben …   
Thuisbegeleiding zal niet op al deze vragen antwoorden kunnen geven.   

geven,  voor  sommige  wordt  Anita  doorverwe-
zen.   
De thuisbegeleidster blijft wel als contactpersoon  
beschikbaar voor gesprekken en om  concrete  
adviezen  te  geven  over  het  omgaan  met  de  
visuele  beperkingen.  Anita  wordt  uitgenodigd  
voor  groepsactiviteiten  in  het  trefpunt.  Ze   
maken een programma voor het verbeteren van  
haar mobiliteit… 
Stilaan komt er weer wat uitzicht op betere dagen, 
na een lange donkere tijd.  

Ze is 44 jaar, getrouwd met Frank, moeder van  
twee grotere kinderen die nog studeren. Zelf gaf  
ze veertien jaar les in het middelbaar onderwijs,  
aan een afdeling toerisme.  

Ze  ontdekte  twee  jaar  geleden  dat  haar  zicht  
verminderde.  Een  half  jaar  later  kreeg  ze  
de   diagnose  te  horen;  er  is geen behandel-
ing   mogelijk  voor  haar  probleem  en  ze  zal   
waarschijnlijk ooit blind worden.  Ze is nu een jaar  
thuis. Ze zou terug willen gaan werken, maar ze  
twijfelt of dat zal kunnen. Lezen op pc gaat traag,  
ze voelt zich onhandig en heeft moeite om zich  
te verplaatsen in een omgeving waar ze niet mee 
vertrouwd is. Het huishouden lukt nog wel -  maar  
als dat alles is wat ze kan …  Na een telefoontje 
met het regionale trefpunt van BLL, komt er ie-
mand bij haar langs. 
Ze kan haar vragen stellen.  
Wat ze wil weten is of er hulpmiddelen zijn 

Anita  



 



Contactgegevens  
Kan Ganspoel u bieden wat u nodig heeft?   

U kan ons bereiken op:   
Tel: 02/686.00.40  
Fax: 02/688.07.13  

Email: admin@ganspoel.be  
Website: www.ganspoel.be  

Vooraleer u een beslissing neemt, bent u altijd welkom voor een vrijblijvend   
kennismakingsbezoek of u kan telefonisch verdere informatie opvragen.   

Adres: Centrum Ganspoel vzw – Ganspoel 2 -3040 Huldenberg  

Vanuit Antwerpen/Brussel  
E19 tot Brussel volgen; de ring rond Brussel richting Namen (E411) volgen afrit   
Tervuren (nr.1) afrijden; op de afrit links houden en richting Tervuren nemen; de   
brede laan volgen tot de tweede rotonde en daar rechts af naar centrum Tervu- 
ren; in het centrum richting Duisburg volgen; in Duisburg aan de kerk linksaf; de   
baan volgen tot de aanduiding Huldenberg – Ganspoel (rechtsaf)

Vanuit Limburg/Leuven  
E314 en/of E40 richting Brussel nemen tot afrit Bertem-Tervuren; richting Ter- 
vuren  volgen  tot  de  2de  verkeerslichten;  richting  Duisburg  inslaan;  voor  het   
centrum van Duisburg linksaf, aanduiding Huldenberg-Ganspoel volgen.  


	voorblad
	binnenkaft
	folder 5A
	folder 5B
	blanco.pdf
	achterblad

