S P L ASS C H

ZOMERKAMP VOOR JONGEREN MET
AUTISME TUSSEN 12 EN 18 JAAR
TANDERUIS VZW – dienst voor ambulante en mobiele
begeleiding voor personen met autisme in Oost-Vlaanderen
in samenwerking met multifunctioneel centrum SINT-GREGORIUS
w w w.t a n d e r u i s . b e • fa c e b o o k . c o m / t a n d e r u i s
www.mfcsintgregorius.be • facebook.com/KOCsintgregorius

WIE?

WIE ZIJN WIJ?

• Voor 12 jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar
met een autismespectrumstoornis (ASS) en
een normale intelligentie.
• Voor jongeren die geen gebruik maken van
ondersteuning binnen NRTH.

Wij zijn een team van enthousiaste professionele begeleiders. Sommigen van ons werken als
opvoeder bij MFC Sint-Gregorius, anderen als
thuisbegeleiders binnen de adolescentenwerking
van Tanderuis vzw. In de kampweek worden wij
ook bijgestaan door enkele fijne vrijwilligers.

WANNEER?
Je kan kiezen tussen 2 data:
9 tot 13 juli of 20 tot 24 augustus 2018

WAT?
Zomerkamp met leuke activiteiten zoals wandelen met alpaca’s, wetenschapsdag, pleinspelen,...
Het concrete programma wordt een aantal
weken van tevoren bezorgd.
De dagindeling ziet er als volgt uit:
• 8u: vooropvang
• 9u: start activiteiten
• 17u: einde van de activiteiten
• Na-opvang tot 18u
Je kan kiezen of je enkel overdag komt naar
het kamp (5 dagen) of je ook één of meerdere
nachten wil blijven slapen.

WAAR?
MFC Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge

PRAKTISCH
• Kostprijs kamp = 120 euro
• Per overnachting betaal je 24,52 euro extra
• RTH-registratie dagprogramma:
0,435 personeelspunten (= 5 x 0.087)
• RTH-registratie overnachting:
0,130 personeelspunten per nacht
• Warme maaltijd ’s middags en tussendoortjes
zijn inbegrepen

INSCHRIJVEN
• Graag inschrijven voor 1 april. Hou er rekening mee dat onze capaciteit beperkt is, dus
snel inschrijven is de boodschap! Inschrijven
kan via het jaarprogramma van Tanderuis vzw
door op de knop ‘inschrijven’ te klikken.
• Voor meer info, kan u contact opnemen met
splasschado@thuisbegeleidingautisme.be
• Na de inschrijving plannen we een kennismakingsgesprek waarbij we graag ook met
de jongere kennismaken, de werking verder
toelichten, stilstaan bij aandachtspunten en
jullie vragen kunnen beantwoorden.
• Daarnaast vragen we om tijdens het kennismakingsgesprek door te geven welke dagen
u effectief wenst te genieten van voor- of naopvang. Dit zal dan mee in rekening genomen
worden.

TANDERUIS VZW – DIENST VOOR MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR PERSONEN
MET AUTISME OOST-VLAANDEREN
Brusselsesteenweg 375a, 9090 Melle
tel: 09 228 18 33 • fax: 09 339 15 77
www.thuisbegeleidingautisme.be • facebook.com/tanderuis

