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

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

Module ambulante en mobiele begeleiding

0-6 vroegbegeleiding

De Kangoeroe biedt begeleiding bij je bezorgd
heden en vragen rond de ontwikkeling van je kind.
Twee vaste begeleiders (een kinesitherapeut en
een pedagoog) ondersteunen je gezin in zijn ver
trouwde thuissituatie. Vanuit hun professionele
invalshoek kijken onze begeleiders naar je kind in
zijn totaliteit. Er is een nauwe samenwerking met
de andere hulpverleners die je kind begeleiden.

0-6 vroegbegeleiding
Voor wie?

Ontwikkelingsbegeleiding

Voeding

Gezinnen met een baby of kind tussen 0 en 6 jaar met een
(risico op) motorische problematiek ten gevolge van:
• extreme pre- of dysmaturiteit
• globale ontwikkelingsvertraging
• hypo- of hypertonie
• hersenletsel (CP)
• neuromotorische problematiek
• stofwisselingsstoornis
• spina bifida
• spierziekte
• syndroom
• genetische problematiek
• perifeer motorisch letsel
• orthopedische problemen
• niet aangeboren hersenletsel (NAH)
• andere

Samen evalueren we de ontwikkelingsmogelijkheden van
je kind. We geven advies hoe we deze kunnen stimuleren.
Vragen rond taalontwikkeling, communicatie, verstandelijke
ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Moeilijke eters zijn vaak een belasting voor het hele gezin.
De oorzaken hiervan kunnen heel uiteenlopend zijn: angsten,
mond-motorische problemen, slikproblemen, sensorische
problemen, sondevoeding, …

Motorische ontwikkelingsbegeleiding

Ruimere context

Samen met jou bekijken we hoe je de motorische
ontwikkeling van je kind kan stimuleren via houdingen,
positionering en handling. We geven advies en informatie
over de verschillende ontwikkelingsstappen, het motorisch
probleem, de diagnose en de gevolgen hiervan.

Samen zoeken we naar de geschikte oppas, school,
vrijetijdsbesteding aangepast aan de noden van je kind.
Gedurende de begeleiding hebben we ook aandacht voor
specifieke vragen en behoeftes van broers en zussen,
grootouders en andere betrokkenen.

We zoeken samen naar de juiste omkadering en mogelijke
therapieën.

Sociale administratie

Aanbod
De begeleiding vertrekt vanuit jullie vragen en houdt
rekening met de eigenheid van je gezin. We geven je
handvatten in het omgaan met de problematiek en de
onzekerheden daarrond. We ondersteunen je in het zoeken
naar oplossingen en kijken mee naar de toekomst.

Ouderbegeleiding
We ondersteunen jullie in het omgaan met de problematiek
en eventuele onzekerheden.

Hulpmiddelen en aanpassingen
We zoeken samen naar geschikte hulpmiddelen, materiaal en
aanpassingen voor je kind.

Opvoedingsondersteuning
De opvoeding van een kind met een ontwikkelingsprobleem
is niet vanzelfsprekend. Heel wat routinehandelingen blijken
plots niet meer mogelijk. Wat kan? Wat mag? Wat moet?
We reiken opvoedingshandvaten aan en zoeken samen
naar een optimaal opvoedingsklimaat. We geven advies bij
opvoedingsvragen rond slapen, eten, angsten, driftbuien,
huilbaby’s, etc.

We helpen je de weg te vinden in het doolhof van sociale
administratie en financiële tegemoetkomingen.

Groepsaanbod
Naast de individuele begeleiding hebben we een vrijblijvend
aanbod van info-avonden, ouderpraatgroepen, brussen-
activiteiten, zwemmen, …

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,…

