
Spierziekten Vlaanderen huldigt het solidariteitsprincipe:
Bij onze vrijwilligersorganisatie Spierziekten Vlaanderen zijn personen met om het even welke spierziekte, 
maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom. 

Er bestaat echter niet één type spierziekte, maar heel veel verschillende. Onze leden vertegenwoordigen samen
een 50-tal verschillende diagnoses. Omdat deze aandoeningen allemaal erg zeldzaam en dus onbekend zijn, 
is het heel moeilijk om op zoek te gaan naar informatie of lotgenoten met dezelfde aandoening. 

Deze aandoeningen zijn zo ingrijpend dat men dikwijls totaal ontredderd is na een diagnose. In sommige 
gevallen moeten ouders verwerken dat hun kind in een rolstoel zal terechtkomen, steeds meer verlamd 
zal geraken en vroegtijdig zal sterven. Evengoed kan je echter als volwassene getroffen worden door een 
spierziekte. Voordien vaak kerngezonde mensen worden plots afhankelijk, kunnen niet meer gaan werken, 
en zitten met tal van vragen. 

Onze vereniging betekent voor al deze mensen een grote steun. 
Het kan immers enorm deugd doen om met lotgenoten te praten. Naast het contact tussen lotgenoten en het
uitwisselen van tips en ervaringen, zorgt onze organisatie ook voor vormingsdagen en aangepaste ontspannings-
activiteiten, lobbyen we bij de overheid, volgen we de medische ontwikkelingen op de voet…
Op die manier helpen wij iedereen die geconfronteerd wordt met een spierziekte. 

Project waarvoor wij steun zoeken:
Gezinsweekend voor ouders en hun kinderen (t.e.m. 18 jaar)

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de matig tot ernstig gehandicapte personen er niet toe komt om af en toe 
een (mid)dagje of avondje uit te gaan. Van degene die dat wel doen, heeft bijna 1/3 steun van familie of beken-
den (de zgn. mantelzorgers) nodig. Vaak spelen hierbij ook de beperkte financiële middelen een rol (Cardol M. et 
al., Participatie van mensen met beperkingen, NIVEL 2006). Verder zijn ouders van kinderen met een handicap uit 
(over)bezorgdheid niet gauw geneigd hun kinderen uit handen te geven aan een reguliere jeugdwerking, en ze 
zien het soms zelfs als een blijk van gebrek aan toewijding als ze hun kind niet zelf verzorgen.

Daarom organiseert Spierziekten Vlaanderen (twee)jaarlijks een betaalbaar gezinsweekend voor ouders en hun
kinderen met een spierziekte. Spierziekten Vlaanderen betaalt een aanzienlijk deel van de onkosten om de prijs 
laag te houden, en zorgt dat er omkadering is voor zowel de kinderen als de ouders/mantelzorgers. De verblijf-
plaatsen zijn steeds zorgvuldig uitgekozen op rolstoeltoegankelijkheid en verzorging ter plaatse, en er wordt
aangepaste animatie voorzien voor de kinderen terwijl de ouders even op adem kunnen komen.

Doel van dit weekend is:
a. kinderen (en hun ouders) verwonderen met originele en uitdagende activiteiten,
 en ze zo hun eigen grenzen laten verleggen
b. ouders (stimu)leren om hun kind af en toe activiteiten zonder hen te laten doen
 en hen informatie te bieden die de praktische en psychologische hindernissen
 hiervoor moet wegnemen.
c. De ouders (mantelzorgers) de kans bieden om even op adem te komen en de zorg
 voor hun kind los te laten.
d. Ouders én kinderen de kans geven om ervaringen uit te wisselen, maar ook hen
 laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.
e. Jongeren met een handicap laten uitgroeien tot zelfstandige jongvolwassenen
 die zelfstandig reizen en leven, en niet (langer) lijden onder sociaal isolement.

Keer op keer merken we dat er tijdens de gezinsweekends nieuwe vriendschappen worden gesmeed en dat zowel
de ouders als de kinderen openbloeien. Niet enkel het uitwisselen van tips en ervaringen, maar ook het gevoel 
om niet alleen te staan met je problemen zorgen ervoor dat de batterijen weer opgeladen zijn na zo’n weekend. 

Mensen met een spierziekte kunnen bij Spierziekten Vlaanderen
terecht voor informatieverstrekking, lotgenotencontact
en vorming. Om aan deze noden tegemoet te komen,

ontplooit Spierziekten Vlaanderen een brede waaier aan activiteiten.

www.spierziektenvlaanderen.be



Secretariaat Spierziekten Vlaanderen
Gsm: 0483 39 74 74 - of 011 72 31 87
secretariaat@spierziektenvlaanderen.be
www.spierziektenvlaanderen.be

Rekeningnummer Spierziekten Vlaanderen vzw
IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC KRED BE BB
Haarbemdenstraat 55/1 - 3500 Hasselt

Net omwille van de duidelijke meerwaarde van de gezinsweekends, tracht Spierziekten Vlaanderen dan ook 
om ze niet alleen fysiek maar ook financieel laagdrempelig te houden door de prijs voor deelnemers gevoelig 
lager te houden dan de reële prijs. Niet enkel het verblijf, maar ook het verzorgend personeel ter plaatse en 
de aangepaste activiteiten dienen immers betaald te worden, en veel ouders hebben het door de vele kosten 
voor hun kind al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
 
Daarom hopen wij met Spierziekten Vlaanderen op uw steun!

Financiering/begroting van het gezinsweekend

Inkomsten:
Overheidssubsidies = geen
Totaal = Verwachte inkomsten van deelnemers = € 580

Uitgaven:
Voorbereidingen:
- Drukkosten uitnodigingen = € 7,5
- Verzendingskosten uitnodigingen = € 55,5
- Voorbereidingen/ondersteuning medewerker = € 75
Weekend:
- Verblijf deelnemers = € 1.520
- Animatie = € 250 (met bijv. prijsjes voor spel, spelmateriaal, materiaal voor workshop…)
- Ontvangst met cava en fruitsap = € 80
- Vrijwilligers, vervoersonkosten = € 92
Totaal = € 2.080

Nog te verzamelen ondersteuning = € 1.500

Wij danken u heel hartelijk voor uw aandacht, en als u dat mogelijk ziet, 
voor uw steun voor het gezinsweekend van Spierziekten Vlaanderen vzw.

Heeft u vragen over het gezinsweekend, neem dan aub contact met ons
via e-mail: robert.van.tichelen@spierziektenvlaanderen.be,
of telefonisch naar 0494 52 50 76

Met vriendelijke groeten,
vanwege onze werkgroep ‘gezinsweekend’,

Katleen van Bel en haar echtgenoot Robert van Tichelen,
bestuurslid Spierziekten Vlaanderen vzw

en medewerker Karin Moons
Karin.moons@spierziektenvlaanderen.be
0478 65 36 43

en het hele Spierziekten Vlaanderen-team.



Mensen met een spierziekte kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor
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Waaronder het (twee)jaarlijkse gezinsweekend.
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