
Nieuwsbrief JOVO 
Ondersteuningsprogramma voor Jongvolwassenen 

 

Ben je tussen 18 en 30 jaar?  

Heb je een visuele beperking en zorgt dit voor een aantal vragen waarin je ondersteuning 

zoekt?  Vragen over het zelfstandig organiseren van je huishouden, het op- of uitbouwen van 

een eigen vriendenkring, je relationeel of je gezinsleven, het verbeteren van je mobiliteit, 

het maken van een studiekeuze, het vinden van een geschikte job of woonplaats, … 

Ervaar je moeilijkheden in het leven met je visuele beperking of maak je je zorgen rond je 

toekomst? 

Met al deze vragen en andere kan je terecht binnen onze JOVO-werking. Onder de koepel 

van thuisbegeleiding, richt JOVO zich dan ook specifiek tot jongvolwassenen en hun 

leefomgeving.  

 

Wat mag je van JOVO verwachten?  

Samen met jou en de personen uit je omgeving die je hierbij wenst te betrekken,  gaan we 

op jouw tempo op zoek naar mogelijkheden om jouw toekomst vorm te geven. 

Dit kan nu reeds via individuele ondersteuning en vanaf mei 2015 ook via deelname aan 

groepssessies of workshops. Je kan ook kiezen voor een combinatie van beiden. We 

vertrekken hierbij steeds vanuit jouw specifieke vragen, verwachtingen, interesses en 

keuzes. Elk individueel verhaal is immers uniek.  

In ons groepsprogramma willen we jaarlijks een aantal workshops rond specifieke thema’s 

organiseren . We laten ons hierbij inspireren door de leefwereld van jongvolwassenen en de 

obstakels waar blinde en slechtziende jongeren mee geconfronteerd worden. De bedoeling 

is om een leer- en uitwisselingsplatform te creëren waar alle jongvolwassenen welkom zijn. 

We werken hiervoor zoveel mogelijk samen met andere diensten en organisaties die zich 

binnen onze maatschappij richten tot jongvolwassenen.  

 

Geïnteresseerd?   

Kijk dan zeker uit naar ons groepsprogramma dat in maart/april 2015 gepubliceerd zal 

worden in dit tijdschrift en via www.blindenzorglichtenliefde.be. Je zult er ook meer te 

weten komen over onze gloednieuwe JOVO facebookpagina! 

http://www.blindenzorglichtenliefde.be/


Voor meer informatie kun je vanaf april 2015 eveneens terecht bij onze regionale centra. 

Heb je nu reeds een vraag naar individuele ondersteuning?   

Aarzel dan niet en neem gerust contact op met één van onze vlaamsoogpunten in jouw 

buurt of bezoek onze website.  

 

Vlaamsoogpunt ANTWERPEN 

Durletstraat 43, 2018 Antwerpen 

Tel. 03-237 59 51 

antwerpen@vlaamsoogpunt.be 

 

Vlaamsoogpunt BRUGGE 

Potterierei 72, 8000 Brugge 

Tel. 050-34 30 69 

brugge@vlaamsoogpunt.be 

 

Vlaamsoogpunt BRUSSEL 

Jozef II-straat 36, 1000 Brussel 

Tel. 02-230 90 66 

brussel@vlaamsoogpunt.be 

 

Vlaamsoogpunt GENT 

Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent 

Tel. 09-225 95 29 

gent@vlaamsoogpunt.be 

 

Vlaamsoogpunt HASSELT 

mailto:antwerpen@vlaamsoogpunt.be
mailto:brugge@vlaamsoogpunt.be
mailto:brussel@vlaamsoogpunt.be
mailto:gent@vlaamsoogpunt.be


Kuringersteenweg 27, 3500 Hasselt 

Tel. 011-25 15 56 

hasselt@vlaamsoogpunt.be 

 

 

Vlaamsoogpunt KORTRIJK 

Lange Munteplein 1, 8500 Kortrijk 

Tel. 056-21 85 94 

kortrijk@vlaamsoogpunt.be 

 

Vlaamsoogpunt LEUVEN 

E. Solvaystraat 77, 3010 Leuven 

Tel. 016-26 05 90 

Leuven@vlaamsoogpunt.be 
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