Oef! Eerste nieuwsbrief!
Met fierheid en na hard werken de afgelopen maanden, kan VZW Huis Snello
meedelen dat we officieel een VZW zijn. Deze eerste Nieuwsbrief zal u informeren
waarvoor Huis Snello VZW staat.
Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van?
Alleen is deze droom iets moeilijker als uw kind een beperking heeft. Ieder
jongvolwassen persoon droomt ervan een deel van zijn eigen regie te voeren, dit
binnen hun beperkingen. Ze willen de regie voeren over hun eigen leven en voor
een groot stuk mee kunnen bepalen waarvoor hun ondersteuningsmiddelen (PVB)
worden ingezet.
Vlaanderen en de bevoegde ministers werken momenteel aan de vernieuwde visie
op zorg. In het perspectiefplan 2020 streven ze ernaar om zorg en ondersteuning
te garanderen voor personen met een beperking onder de vorm van PVF
(persoonsvolgende financiering). Verder streven ze ernaar gebruikers goed te
informeren over mogelijke antwoorden hieromtrent met de bedoeling hen voluit
te laten genieten van een inclusieve samenleving.
De vzw “Huis Snello” is ondertussen een feit. Met een eigen website en een
Facebookpagina proberen we onze vzw kenbaar te maken. Ook over het logo
werd nagedacht en verwijst naar een samenleving in de maatschappij.
In Vlaanderen zijn er heel wat prima voorzieningen voor mensen met een
beperking. De realiteit leert ons echter dat er ellenlange wachtrijen zijn om een

plaats te vinden waar jongvolwassenen met een beperking zich kunnen
integreren.
Ook met een beperking mag je dromen. Maar vaak zijn onze kinderen ook
aangewezen op eigen familie. Ook zij hebben in hun leven ook al een stuk
vriendschapsband opgebouwd in school, jeugdbeweging of sportbeweging, het
zou zonde zijn om die vriendschappen verloren te laten gaan. Vooral omdat
relaties opbouwen en onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet
evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een noodzaak om een verlengstuk
van het thuisgevoel verder te zetten.
Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking, het heft in
eigen handen en nemen we zelf de regie in handen om te bouwen aan de
toekomst van onze kinderen. Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige
woonvorm aan te bieden aan acht jongvolwassenen met een motorische en/ of
licht mentale beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die
er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in de flexibele
samenwerking tussen de ouders en de professionele organisaties in de buurt wat
betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, verzorging, medische zorg,
maar ook de huisvesting zelf. Samenwerking om samen doelen te bepalen
waaraan gewerkt kan en zal worden, werken aan de toekomst van onze kinderen!
Ondertussen zijn er ook al onderhandelingen bezig met de Gemeente Jabbeke om
mee te stappen in dit project. Om integratie te bevorderen zullen we ook
samenwerken met vrijwilligers en dagbesteding buitenshuis. De aanwezigheid van
een bibliotheek, een cultureel centrum, sportcentrum, zorg- en
hulpverleningspartners in de buurt zijn een bijkomende must om dit project de
laten slagen. Hiervoor zijn ondertussen ook al contacten gelegd met verschillende
zorgpartners.
Ook u kan mee helpen aan de toekomst van onze kinderen. Wij zijn steeds op zoek
naar mensen die vrijwillig hun steentje willen bijdragen aan de werking van Huis
Snello. Is het nu voor de zorg, de tuin, het huis, …. u kan steeds contact opnemen
via het contactformulier.

Evenementen ten voordele van VZW Huis Snello.
12 t.e.m. 15 december

Nicolas De Smet, verkozen tot deken Sint-Elooisgilde 2019 van Doomkerke,
schenkt de opbrengsten van zijn feest aan vzw Huis Snello. Hij wil dit doen omdat
het project hem zeer nauw aan het hart ligt. Om het project steun te geven heeft
hij gekozen om geen geschenken te ontvangen maar giften t.v.v. vzw Huis Snello,
alsook het organiseren van een verkoop met steunkaarten.
november - december

Mensura verkoopt intern mandarijnen aan het personeel en verzorgt een ontbijt
voor alle medewerkers van Mensura, dit alles ten voordele van vzw Huis Snello.

