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Met dezelfde mensen én
een ruimer aanbod.
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Mobiel en ambulante begeleiding

jongeren 6 tot 18 jaar

Door je beperking loopt niet alles even gemakkelijk.
Wil je leren omgaan met je moeilijkheden? Wil je
graag samen met een begeleider stilstaan bij je
talenten? Zoek je een leuke vrijetijdsbesteding?
Wij luisteren naar je vragen en naar die van je ouders.
Samen vinden we de weg die bij jouw gezin past.

jongeren 6 tot 18 jaar
Voor wie?

Groepsaanbod

Jongeren van 6 tot 18 jaar met (risico op) een motorische beperking.
De jongere kan een bijkomende beperking hebben zoals een
verstandelijke handicap, een gedragsprobleem, een psychische,
emotionele of medische problematiek. Zowel jongeren die regulier,
buitengewoon als geen onderwijs volgen kunnen bij ons terecht.

Tijdens de schoolvakanties organiseren we activiteiten voor
jongeren van 6 tot 18 jaar. Met onze activiteiten geven we hen
de mogelijkheid om andere jongeren met een beperking te
ontmoeten. Op onze jongerenactiviteiten komen er heel wat
leerrijke thema’s aan bod, maar het zijn vooral leuke momenten waarop jongeren met een beperking hun grenzen kunnen
verleggen.

Aanbod
Ons aanbod richt zich enerzijds op de jongere en anderzijds op het
gezin. De begeleiding vertrekt steeds vanuit het verhaal van de
jongere en zijn gezin. Enkele thema’s die aan bod kunnen komen:
Voor de jongere
• Psycho-educatie: Wat zijn de gevolgen van mijn beperking voor mij
• Emotionele ondersteuning: omgaan met een beperking, faalangst, piekeren, zelfbeeld, …
• Psychosociale begeleiding: omgaan met pesten, nieuwe vrienden
maken, uitbouw sociaal netwerk, …
• Zoeken naar geschikte vrijetijdsbesteding
• Ondersteuning bij functionele vaardigheden
• Omgaan met hulpmiddelen, therapie, en medische behandelingen
Voor het gezin
• Opvoedingsondersteuning
• Advies bij gedragsproblemen
• Ondersteuning in de zoektocht naar gepast onderwijs
• Begeleiding in de samenwerking met andere dienstverleners
• Hulp bij de uitbouw van een sociaal netwerk
• Informeren over therapie en behandeling
• Advies bij aankoop en gebruik van hulpmiddelen en apparatuur
• Begeleiding van broers en zussen

Wie zijn wij?
Het team van de Kangoeroe bestaat uit:
• Orthopedagogen met specialisatie in systeemtheorie,
gedragstherapie en contextuele hulpverlening
• Kinesitherapeuten met specialisatie pediatrie, Bobath,
eutonie, psychomotoriek,…

Praktisch
Domicilie Oost-Vlaanderen.
Begeleiding onder rechtstreeks toegankelijke hulp (RTJ):
mobiele-, ambulante- en groepsbegeleiding.
Begeleiding onder niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTJ):
ambulante- en groepsbegeleiding.
De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk
moment worden stopgezet. De frequentie van de begeleiding
wordt in overleg bepaald. Bijdrage: 5 euro per begeleiding.

Hoe aanmelden?
Online www.dekangoeroe.be of telefonisch 09 232 53 53.
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennis
makingsbezoek door beide begeleiders. Bijdrage 10 euro.

