Vanaf 1 januari 2018
maakt de Kangoeroe
deel uit van vzw Fiola.
Met dezelfde mensen én
een ruimer aanbod.

de Kangoeroe vzw
Kasterstraat 81, 9230 Wetteren
T. 09 232 53 53
info@dekangoeroe.be
www.dekangoeroe.be

Volwassenen

18+ met een motorische
beperking

Een motorische beperking zorgt dat niet alles
vanzelfsprekend is. Soms is het nodig om hierbij
ondersteuning te krijgen. Samen met jou en
je netwerk gaan we mee in de zoektocht naar
antwoorden.

18+ met een motorische beperking
Voor wie?

Praktisch

Wij begeleiden personen met:
• Centraal motorisch letsel
• Stofwisselingsstoornis
• Motorisch letsel van spinale aard
• Hersenletsel vastgesteld op NMR of CT-scan
• Neuromusculair letsel
• andere.

• Regio Oost-Vlaanderen
• De begeleiding kan op ambulante (Wetteren of Assenede)
of mobiele (thuis of op een plaats naar afspraak) basis
gebeuren
• Er is mogelijkheid tot RTH of inkopen met PVF
• De frequentie van de begeleiding wordt in onderling
overleg bepaald

Aanbod

Hoe aanmelden?

Op basis van de vragen die jij hebt bieden we begeleiding aan.
We houden hiervoor rekening met jou en je netwerk:
• Psychosociale begeleiding: we gaan mee op pad om de beperking die je ondervindt een plaats te geven. We helpen
mee in het verder uitbouwen van een sociaal netwerk.
• Informatie en advies: we bekijken samen hoe we een weg
kunnen vinden in het doolhof van administratie en tegemoetkomingen.
• Dag- en vrijetijdsbesteding: we kijken samen wat de
mogelijkheden zijn tot een gepaste dag- en vrijetijds
invulling. Dit kan gaan van aangepast werk tot
vrijwilligerswerk. We doen dit in samenwerking met
andere diensten.
• Hulpmiddelen: we geven advies over hulpmiddelen, die
aangepast zijn aan wat jij nodig hebt.
• Ondersteuning van het netwerk door netwerkbegeleiding;.
• Samenwerking met andere dienstverleners om tot een
werkbaar geheel te komen.

Aanmelden kan via de website: www.dekangoeroe.be of
telefonisch op 09 232 53 53.
Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek, waarin wordt gekeken naar de
hulpvraag.

