
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…).  



Activiteitenbegeleiders  bieden  een  
ruim  aanbod  waar  elke  bewoner  
aansluiting  kan  bij  vinden:  eenvou-
dige arbeidstaken, bezigheidsateliers   
zonder  prestatiedruk,  beweging  of  
activiteiten  die  eerst  en  vooral   ger-
icht  zijn  op  beleving en welbevinden.   

De  centrale  medische  dienst  volgt  
nauwgezet de gezondheidstoestand  
van de bewoner op.  

De  maatschappelijk  werker  coör-
dineert  het  overleg  en  de  samen-
werking met ouders, familieleden en   
andere  personen  uit  het  sociale   
netwerk van bewoners.  
Onder  begeleiding  van  de  ortho-
pedagoog zorgen alle disciplines er   
samen  voor  dat  de  ondersteu-nings-
vragen van de bewoner én het   aanbod  
gebundeld  worden  in  het   individuele 
handelingsplan.  

Ouders en familieleden krijgen open  
en volledige informatie over hun kind,   
familielid.

Zij worden uitgenodigd op het multi-
disciplinair overleg bij de bespreking  
van   het  individueel  handelingsplan  
van  hun  zoon/dochter  of  familielid.   
Ouders  zijn  dus  voor  ons  zonder  
meer partners!  

Ouders zijn dan ook op elk moment  
van de dag welkom.  Wij vragen wel  
om even vooraf  te informeren of het  
moment van bezoek af te spreken.  

De  zoektocht  naar  opvang   voor  uw  
volwassen  zoon  of  dochter  is  een 
grote en moeilijke stap.  Er zijn  heel  
wat  vragen:  wie  verblijft  er  in  het  
nursingtehuis,  hoe  verloopt  een  dag, 
welke is mijn inbreng, wat is de   kost-
prijs…. Misschien vindt u een paar  ant-
woorden terug in deze brochure.  

Het  tehuis  voor  volwassenen   is  
erkend  voor  de  opname  van  77 
volwassenen  met  een  visueel  meer-
voudige handicap of meervoudige 
handicap, die niet bekwaam zijn  om 
een officieel erkende beschermde  
werkplaats te bezoeken.    

Ons tehuis biedt opvang 24 uur op 24, 
7 dagen op 7.

Heel belangrijk is de inschrijving  bij  het  
Vlaams  Agentschap  voor   Personen  
met  een  handicap.   Ons  Centrum neemt 
deel aan de Centrale  Zorgregistratie.    

Bij een zoektocht naar een open plaats  
is het dus belangrijk dat de zorgvrager   
geregistreerd is.  

Voor  meer  informatie  rond  de proce-
dure van opname kan u contact nemen 
met de dienst maatschappelijk werk.  

De dag van de opname wordt samen  
met  de  ouders,  familieleden  en  het  
begeleidende team voorbereid.  

Bij opname geldt een proeftijd van   
6 maanden.  

TEHUIS VOOR VOLWASSENEN  

Bij de ondersteuning van de volwassen bewoners met een meervoudige handicap in ons tehuis,  
gaat het vooral om wonen en zich thuis voelen  

De bewoners wonen in 7 huizen op de campus en in 2 gedecentraliseerde  
woningen  in  het  dorp.   De  indeling  van  de  leefgroepen  is  gebaseerd  
op  de  ondersteuningsvragen  van  de  bewoners.  Elke  bewoner  heeft  
een unieke en meestal complexe ondersteuningsvraag, die kan variëren   
tijdens de levensloop van jongvolwassenen tot  (hoog)bejaarden.   We  
moeten  ons  antwoord  precies  en  flexibel   afstemmen op die specifieke 
vraag.   
Leefgroepbegeleiders  zorgen  voor  een  leefklimaat  dat  zoveel   
mogelijk beantwoordt aan de vragen van de individuele bewoners, en dat 
tegelijkertijd  rekening  houdt  met  de  mogelijkheden  van  de   leef-
groepwerking.  
Therapeuten staan in voor individuele of groepstherapieën (ergo, kiné,  
logo, muziek) op maat van de bewoner.  



Getuigenis  

Bij elkaar.  Naast mekaar.  Stil en ongedwongen 
leven  ze bij zichzelf en voelen ze zich thuis. 
‘Kwaliteit van  leven’ is de grondgedachte.  Genieten 
van een bad, van zachte geluiden, van tintelingen op 
de huid, van  masserende handen op de voeten, van 
reukjes en  geuren.    
Elke dag geurt na.  Het laat een spoor na van   nabijheid, 
basisveiligheid, vertrouwen en zorg voor  een goede 
gezondheid.  

Zonder veel woorden vinden ze taal. “Goed kijken,  
scherp  zien  en  dan  gebeurt  er  weer  wat  anders,   
vandaag, morgen vertelt iemand van het team.    

Verwendagen zijn er ook.  Gewoon eens weg.    

Samen  naar  zee.   Dat  hoeft  niet  lang  te  zijn.   Of   
tijdens weekends familieleden en vrienden ontvangen  in 
hun huis waar het gezellig is om wonen, waar de  sfeer 
telkens een beetje verandert, naargelang de  tijden van 
het jaar.  

Er is ook een hoekje met foto’s van vrienden, van  lang  
geleden.   Mensen  die  er  niet  meer  zijn  maar  altijd 
weer hun plekje veroveren in de harten van  ieder die 
daar woont.   

Francine 

Sinds 2 jaar is ze verhuisd.  Vanaf nu een heel eigen  
plekje.   

Daar  is  ze  heel  blij  mee:  een  eigen  huissleutel,   
telefoon  en  e-mail.   In  huis  valt  er  heel  wat  
te   beleven.  Ze verveelt zich niet: muziek luisteren 
en  zelf zingen als frontzangeres van ‘the Gypsies’.  
Ze  maakt ook deel uit van het plaatselijke zangkoor  
en gaat elke week naar de pianoles.  Als daar geen 
muziek in zit!   
En dan nog het leven daarbuiten: contacten met  een 
aantal mensen die ze nooit uit het oog heeft  verloren 
en waar ze tot vandaag nog op bezoek  bij gaat.  Af-
standen tellen niet.  Elk jaar is er ook  een  wijkfeest  
waarop  ze  worden  uitgenodigd.   Dat moet je haar 
geen twee keer zeggen.  Ze zal  en wil erbij zijn.  

Elke  dag  is  ze  in  de  weer.   Er  moet  in  huis   
zoveel gebeuren.  Dat vraagt overleg en aandacht  
voor  mekaar.   Ze  voelt  zich  mee  verantwoor-  
delijk en laat haar ideeën horen op de bewonersraad.   
Bovenal kan ze rekenen op de medebewoners en  
een fijn begeleidingsteam.  



 



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.  
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