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1 ONTSTAAN en DOELGROEP 

 
Oktober 2009 was het startmoment van de autonome 

vzw Autisme Limburg. De voormalige leden van de vzw 

Oudervereniging Limburgse Stichting Autisme vonden 

deze stap nodig om hun vrijetijdsaanbod voor kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen te kunnen optimaliseren. 

De volledige organisatie en werkingen werden voor 100 

% ondersteund door vrijwilligers. 

 

vzw Autisme Limburg richt zich tot alle gezinnen met per-

sonen met autisme. 

 

De werking van de vzw Autisme Limburg richt zich vooral 

op: 

 

✓ Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autis-

me vanaf 3 jaar 

✓  Ouders, familie en begeleidende instanties (oa scho-

len, jeugdwerkingen, …) 

 

2 VISIE 
 

We geloven in de kracht van mensen met ASS en in een samenleving die iedereen gelijke 

kansen biedt om via een gevarieerd vrijetijdsaanbod zijn talenten te ontwikkelen, zijn sociaal 

netwerk te verbreden en zo zijn kwaliteit van leven te verhogen. 

 

✓  

3 DOELSTELLINGEN 
 
Volgens de statuten stelt vzw Autisme Limburg zich tot doel de vrije tijd en andere vormen 

van ondersteuning en bijstand te stimuleren en te organiseren voor personen met een autis-

mespectrumstoornis en hun omgeving en dit via culturele, socio-culturele, sportieve en edu-

catieve activiteiten.  

 

Dit doel tracht men te bereiken via: 

✓ Speelpleinwerking de Puzzel op maat van kinderen met autisme (3-21 jaar) tijdens de 

schoolvakanties 

✓ Jeugdwerking de Spetters voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met autisme 

vanaf 6 jaar tijdens de weekends 

✓ Paarden- en crea-atelier Paardenprikkels 

✓ Informeren via website, digitale nieuwsbrief, Facebook 

✓ Gespreks- en vormingsavonden voor ouders, familieleden en belangstellenden 

✓ Vormingsaanbod voor het reguliere vrijetijdsaanbod 

✓ Doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties 

✓ Sensibilisering via events ‘Wereldautismedag’,  lezingen in scholen, jeugdwerking, service-

clubs,…. 



J a a r v e r s l a g 2 0 1 8  -   A u t i s m e  L i m b u r g  v z w       P a g i n a  3 | 34 
 

4 BELEID EN ORGANISATIE 

3.1. Stuurgroep 
 

De Stuurgroep van Autisme Limburg bestaat uit de stichtende leden van de vzw: Marleen 

Bloemen, Elena Piras, Sue Taylor, Marijke Tyrions, Marie-Jeanne Van De Broek, Chris Vander-

borght, Linda Vrancken en Ilse De Decker.   

Deze Stuurgroep vergaderde 2 maal in het voorjaar 2018. 2-maandelijks en bepaalt het be-

leid van de vereniging. Zij is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van fondsenwer-

vende activiteiten met als doel voldoende financiële draagkracht voor haar projecten te 

realiseren. 

3.2. Raad van bestuur en Algemene vergadering 

In de loop van voorjaar 2018 werd duidelijk dat Autisme Limburg vzw een andere koers went 

te varen dan de samenwerking met de regenbOog vzw kon beloven. Er werd beslist om de 

Raad van Bestuur uit te breiden en te versterken met nieuwe jonge ouders, (gewezen) vrijwil-

ligers en leden uit het werkveld.  

Op 29 augustus 2018 kwamen 7 stichtende leden van Autisme Limburg vzw en directeur van 

de regenbOog vzw samen met 8 nieuwe leden. Er werd een nieuwe Raad van Bestuur sa-

mengesteld met Marleen Bloemen als voorzitter, Nele Schroyen als secretaris en Matthias 

Gielis als penningmeester. De overige leden van de Raad van Bestuur zijn Sue Taylor, Ilse De 

Decker, Marijke Tyrions, Chris Vanderborght, Natalie Vandijck, Elena Piras en Linda Vrancken.  

In de Algemene vergadering zetelen Dirk Curinckx, Chantal Everts, An Lambrechts, Ine Mar-

tens, Michiel Liefsoens, Ann Vanoppen, Elisa Veltjens en Marie Jeanne Van De Broek.  

Johan Vanroye nam ontslag uit de Raad van Bestuur. 

Vanaf september 2018 overlegden op maandelijkse basis deze nieuwe Raad van Bestuur 

samen met de leden van de Algemene Vergadering en zetten de krijtlijnen uit voor de vol-

gende periode. 

 

3.3. Organisatie  

De werkingen van Autisme Limburg vzw worden ondersteund door 2 betaalde krachten: een 

algemeen coördinator en een coöordinator jeugdwerkingen. Deze laatste werd deeltijds 

gedetacheerd door de regenbOog vzw.  

Voor de concrete ondersteuning van de diverse werkingen konden we rekenen op een 330 

tal vrijwilligers.  

 

De Speelpleinwerking wordt geleid door 1 algemeen coördinator (in 2018 deeltijds gesubsidi-

eerd door Vlaanderen, departement Jeugd) en 3 vestigingsverantwoordelijken (allen moe-

der van één of meerdere kinderen met ass), die op regelmatige basis overleg plegen. Deze 

vestigingsverantwoordelijken leiden elk per regio een team van 5 tot 7 groepsbegeleiders. In 

aanloop naar de speelpleinwerking komen deze teams samen in de regionale voorberei-

dende vergaderingen.  

 

Tijdens de speelpleinwerking wordt zoveel als mogelijk voorzien in een 1 op 1 begeleiding. 

Deze vrijwilligers- kindbegeleiders worden gerecruteerd uit de laatste 2 jaren van de secun-

daire scholen, de hogescholen en universiteiten. De voorkeur gaat uit naar studenten die 

een socio-psycho-pedagogische studierichting volgen, maar ook gemotiveerde jongeren uit 

andere opleidingen kunnen hun enthousiaste bijdrage leveren.  

Ook in 2018 werd de algemene coördinatie van de speelpleinwerking opgenomen door de 

voorzitter. Dankzij een financiële ondersteuning van 40.000 € van Vlaanderen en de financi-

ele bijdrage van de regenbOog vzw te Genk kon de coördinator voor het 6de jaar als voltijds 

betaalde kracht worden ingezet. 
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De jongerenwerking De Spetters doet beroep op 40 begeleiders onder leiding van 1 coördi-

nator, naar Autisme Limburg deeltijds gedetacheerd door de regenbOog vzw. Het geheel 

wordt gesuperviseerd door de algemene coördinator. Tijdens maandelijkse vergaderingen 

worden de Spetters-activiteiten voorbereid en geëvalueerd. 

 

In 2018 stonden meer dan 300 vrijwilligers in voor de realisatie van alle projecten van Autisme 

Limburg.  

 
De nieuwe samenstelling van de bestuursorganen van Autisme Limburg vzw leidde na de 

vergadering van 28 augustus 2018 tot een breuk met de regenbOog vzw. De algemeen co-

ordinator en de verantwoordelijke van de jeugdwerkingen werden ontslagen op 13 septem-

ber 2018. Sindsdien zetten beiden hun opdracht verder als vrijwilligers van de vzw.  
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5  WERKINGEN 
 

4.1. SPEELPLEINWERKING de PUZZEL  

 

DOEL:  
Het bieden van een zinvolle vrijetijdsinvulling op maat voor kin-

deren en jongeren met een autisme (A.S.S.) diagnose van 3 t.e.m. 

21 jaar tijdens de schoolvakanties. 

Ouders ontlasten van de intensieve zorg die een kind met autisme vraagt. 

 

 

PLAATS: 
De opvang vond plaats in 3 scholen in de volgende gemeenten:  

BLO GO Mikado te Maasmechelen,  

BLO GO De Schakelschool te Hasselt-Kuringen 

LO GO De Wingerd te Overpelt.  

Deze scholen werden gehuurd voor de periode van de vakantieopvang. De samenwerking 

met directies en leerkrachten verloopt al jaren zeer positief. 
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PROGRAMMA 2018 
We boden speelpleinactiviteiten aan op de 3 locaties, telkens van 9 tot 16 uur: 

 

✓ Maasmechelen: tot 40 kinderen per dag 

   Paasvakantie: 4 dagen 

   Zomervakantie: 4 weken 

✓ Overpelt: tot 43 kinderen per dag  

   Zomervakantie: 4 weken  

✓ Hasselt: tot 54 kinderen per dag 

                  Zomervakantie: 4 weken  

 

Hasselt Maasmechelen Overpelt

3-6/4 X

3-6 juli va di 3/7 X 5-6/7

9-13 juli X X X

16-20 juli X X

23-25 juli X sportkamp ism sportdienst Hasselt 

30 juli - 3 aug X X X

6-10 aug X X 6-7-8/8

DATA SPEELPLEINWERKING  2018

 
 

De kinderen werden per locatie verdeeld over 4 tot 6 niveaugroepen, afhankelijk van de 

leeftijd en het functioneringsniveau van het kind.  

In 2018 maakten 188 kinderen/jongeren gebruik van deze vakantieopvang. De begeleiding 

werd verzekerd door vrijwilligers waaronder per locatie een vestigingsverantwoordelijke, per 

niveaugroep een groepsverantwoordelijke en verder 1 begeleider per kind (met uitzondering 

van de  groepen met jongeren waar mogelijk een 2/1 begeleiding werd geboden). 

 

Ondanks de inzet van 300 kindbegeleiders waren toch nog 15 kinderen aangewezen thuis te 

blijven door een tekort aan deze vrijwilligers.  

De inschrijvingen van 14 andere kinderen werden geannuleerd omdat ouders andere oplos-

singen vonden.  
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SPORTKAMPJE 

 
In 2018 werd in samenwerking met de sportdienst van de stad Hasselt voor het 5de jaar een 

sportkampje georganiseerd.  

Van maandag 23 t.e.m. woensdag 25 juli namen 22 kinderen tussen 6 en 14 jaar hieraan 

deel. Als locatie werden de sporthal van Kuringen en de Schakelschool ingepalmd. De kin-

deren werden in 2 leeftijdsgroepen ingedeeld 

De sportactiviteiten werden gecoördineerd door Gerry Bussé, een personeelslid van de 

sportdienst van de stad Hasselt, telkens 2 x 2 u per dag. De andere daghelft werden alterna-

tieve activiteiten aangeboden door de vrijwilligers van Autisme Limburg. Ook hier zorgden 

we voor een 1 op 1 begeleiding. 
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SPEELPLEINWERKING OP MAAT 

VOOR KINDEREN MET AUTISME 

 
We beogen een kwaliteitsvolle opvang met zoveel als mogelijk een 1 op 1 begeleiding voor 

individuele ondersteuning.  

De autiwerking vraagt naast een individuele begeleiding ook meer structuur en voorspel-

baarheid. Dit wordt gerealiseerd via een vaste dag/weekkalender waarbij het programma 

tijdig aan de ouders wordt bezorgd. Van dit programma wordt zo weinig mogelijk afgewe-

ken.  

Op de locaties bieden we de nodige visuele ondersteuning.  

 

Voorbeeld dagindeling 

09:00 u Onthaal 

09:15 – 10:15 u individueel werken (kleine kinderen) 

 gezamenlijke activiteit (grotere kinderen) 

10:30 – 11:15 u wandelen (goed weer) 

 activiteit buiten of speelzaal (slecht weer) 

11:15  - 12:00 u vrij spel 

12:00 – 12:30 u eten: opruimen-afwassen 

12:30 – 13:30 u vrij spel of sporten 

13:30 – 15:00 u thema-werking (kleine kinderen) 

 gezamenlijke activiteit (grote kinderen) 

15:00 – 15:15 u snack 

15:15 – 16:00 u vrij spel/opruimen 

 

Wekelijks werd voor alle kinderen een zwemsessie en een uitstap of een workshop ter plaatse 

voorzien. Speelplein Overpelt en Hasselt maakten 1 grote daguitstap naar een pretpark. 

Speelplein Maasmechelen ging op daguitstap naar Steinerbos gezien ze niet over voldoende 

begeleiders beschikten om een groter pretpark te bezoeken.  

 

Tussen de activiteiten door kunnen de groepen gebruik maken van de snoezelruimte die elke 

locatie ter beschikking heeft. In Maasmechelen is dit een vaste snoezelruimte, in Hasselt en 

Overpelt heeft men een mobiele snoezelruimte ter beschikking.  
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Voorbeeld van een weekprogramma:  
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4.2. JEUGDWERKING DE SPETTERS 
 

DOEL:  
 

Voor jongeren met ASS is het, gezien hun specifieke 

moeilijkheden in het aangaan en begrijpen van soci-

ale contacten, niet evident om aan te sluiten bij de 

reguliere jeugdbewegingen, sportverenigingen of 

andere vrijetijdsinitiatieven. Ook het zelf invullen van 

vrije tijd is omwille van hun rigiditeit zeer moeilijk en beperkt. 

 

Via een gevarieerd en zinvol aanbod aan activiteiten, rekening houdend met hun belang-

stellingsveld, trachten we via de jeugdwerking Spetters deze eenzijdigheid te doorbreken, 

hen uit te dagen hun grenzen te verleggen en hen sociaal contacten en een groepsgevoel 

aan te bieden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de individuele verschillen en waar 

nodig met de diversiteit tussen de deelnemers naar verwerkingsniveau toe.  

Tot de Spetters-groep kunnen alle kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis 

vanaf 6 jaar, met een normale tot randnormale begaafdheid en met een zekere graad van 

zelfstandigheid toetreden. 

 

 
 

 

 

LOCATIE: 
Na jaren enkele lokalen van het parochiecentrum te Zutendaal te hebben gehuurd, werd 

ons einde 2010 door de Stad Hasselt een gewezen jeugdlokaal ter beschikking gesteld in de 

Bakkerslaan 14 te Runkst-Hasselt. Momenteel beschikken we hier over 3 grotere en 1 kleine 

ruimte met berging. Door het steeds groeiend aantal deelnemers nemen we regelmatig ook 

het naastliggend jeugdlokaal van Arktos in gebruik. Al deze lokalen zorgen ervoor dat de 

jongeren zich kunnen verspreiden en indien nodig een rustiger plek kunnen opzoeken. 
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EVOLUTIE en WERKING: 

 
Sinds 2003 startten 2 ouders met maandelijkse ontmoetingsnamiddagen op zaterdag voor 

tieners met ass vanaf 14 jaar met een (rand)normale begaafdheid. Op enkele jaren tijd 

groeide dit initiatief uit tot een echte jeugdwerking. Dankzij de inzet van 2 vrijwilligersteam 

evolueerde de Spetterswerking naar een volwaardige jeugdbeweging met 5 groepen voor 

kinderen vanaf 6 jaar tot de (jong)volwassen leeftijd. In 2018 telden we 160 actieve leden en 

vierden we het 15-jarig bestaan van deze jeugdvereniging.  

 

Aanvankelijk werden maandelijks activiteiten aangeboden, maar dit evolueerde snel naar 2-

wekelijkse ontmoetingen op zaterdagnamiddag. Sinds september 2018 kunnen de 18 plussers 

(jongvolwassene) zelfs wekelijks terecht in hun jeugdclub.  

 

 

Spettersgroepen: 

 

Oki’s:  voor kinderen van 6 t.e.m. 9 jaar  - maandelijkse activiteiten 

Doki’s:   voor kinderen van 10 t.e.m. 13 jaar  – maandelijkse activiteiten 

Spetters X:  voor jongeren van 14 t.e.m. 17 jaar  – 2 wekelijkse activiteiten 

Spetters Y:  voor jongeren vanaf 14 jaar en nood aan extra ondersteuning 

              – 2 wekelijkse activiteiten 

Plussers:  voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar - wekelijkse activiteiten 

 

 

Nieuwe jongeren kunnen na een intakegesprek deelnemen aan de geboden activiteiten. 

 

Ook in 2018 konden we voor de organisatie en begeleiding van deze 5 groepen beroep 

doen op 43 vrijwilligers en een coördinator.  
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Gezien de grote vraag en gestage groei van deze  jeugdwerking die zich steeds verder uit-

breidde was het niet meer mogelijk dit organisatorisch en administratief in goede banen te 

laten leiden door één en dezelfde algemene coördinator. Er werd door de directie van de 

regenbOog vzw vanaf november 2016 bijkomend een deeltijdse kracht aangeworven die 

gedetacheerd werd naar Autisme Limburg vzw. Deze nieuwe Spetters-coördinator, Nele 

Schroyen, had al heel wat jaren ervaring als vrijwilliger bij Autisme Limburg en kende de wer-

king en heel wat leden. Onder haar enthousiaste leiding krijgt onze jeugdwerking enkel nog 

meer groeipotentieel, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

 

KAMP EN SPANJEREIS 

 

Jaarlijks gaan we met onze Spetters op ‘kamp’: een verlengd weekend dat jaarlijks doorgaat 

rond 1 mei.  

In 2018 gingen we met alle groepen, voor het eerst dus ook de kleintjes, van 28 april tot 1 mei 

naar zee in J Club in De Panne.  

18 Okidoki’s, 8 Spetters X, 15 Spetters Y en 14 Plussers. 25 Begeleiders zorgden voor een super-

tof programma. Enkel de weergoden waren ons dit weekend niet erg gunstig gezind.  

 

15 Jaar Spetters mocht gevierd worden met een extra vakantieuitstap. Voor het eerst trokken 

we met 37 Plussers en 14 begeleiders voor een midweek (van zondagavond 8 april tot zater-

dagmorgen 14 april) naar Rosas in Spanje.  

Deze busreis werd voor een toegankelijk bedrag aangeboden door Horizont vzw. Het werd 

een onvergetelijke ervaring voor velen en zoals we achteraf hoorden: voor herhaling vat-

baar! 
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PROGRAMMA 2018 

 
Het programma voor de Spetters-groepen wordt steeds in samenspraak met de jongeren 

met ASS opgesteld, rekening houdend met de financiële en organisatorische haalbaarheid. 

In de dagprogramma’s wordt voldoende structuur aangeboden zodat het voor deze jonge-

ren met autisme haalbaar blijft. Er wordt ook rekening gehouden met de verschillende ont-

wikkelingsniveaus en activiteitsgraad van deze jongeren. Er is geen 1 op 1 begeleiding, maar 

het aantal gemotiveerde begeleiders garandeert een degelijke opvang bij mogelijke pro-

bleemmomenten van de jongere(n).  

 

Voorbeeld dagstructuur Spetters-namiddag: 

14:OO u:  aankomst en inschrijving 

14:15 u:   start groepsactiviteit 

16:00:   snackmoment 

16:15-17:00 u:  vrije tijd 

 

Spetters-plus: 

De Spetters-plussers hebben gezien hun leeftijd behoefte aan een andere invulling van hun 

vrije tijd.  Het Spetterslokaal wordt voor hen aangeboden als een ontmoetingsplek waar ze in 

alle vrijheid met elkaar kunnen babbelen, spellen spelen, iets drinken. Ze bepalen zelf hoe ze 

deze avond willen invullen.  

Omdat we geloven in de krachten van onze jong-volwassenen werd beslist om de Plussers 

meer verantwoordelijkheid te geven en hen te empoweren in hun mogelijkheden. Zij helpen 

bij de inschrijvingen, de verkoop van drank of snack en via een werkgroep organiseren ze nu 

zelf een aantal activiteiten.  

2-Wekelijks wordt er een begeleide activiteit aangeboden. Dit om jongeren met een keuze-

probleem, nieuwe jongeren of zij die het moeilijk vinden om spontaan sociale contacten te 

leggen een duwtje in de rug te geven. 

 

 

Okidoki’s: 

Voor de jongste groep wordt er meer aandacht geschonken aan structuur en voorspelbaar-

heid. De activiteiten zijn korter in tijd en de groepjes worden ook beperkt tot maximum 12 

deelnemers per activiteit.  

 

Voorbeeld dagstructuur Okidoki’s-Namiddag: 

 

OKI's (6-9 jaar) DOKI's (10-13 jaar)

14u – 14u10 

14u10 – 14u20 onthaal onthaal

14u20: 14u40 

14u40 – 15u30 Halloweenspel Kookactiviteit

15u30 – 15u45 pauze met drankje en koek pauze met drankje en koek

15u45 – 16u30 Kookactiviteit Halloweenspel

16u30 – 17u afsluitspel + opruimen + vrije tijd afsluitspel + opruimen + vrije tijd

inschrijven + betalen

kennismakings- en kringspel 
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SPETTERSPROGRAMMA 2018 

 

Datum Uur Groep Locatie Activiteit

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen startactiviteit 

14.00 - 17.00 Spetters Y Lokalen  startactiviteit 

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

14.00 - 17.00 Spetters X Beringen Klimmen in Alpamayo Beringen

14.00 - 17.00 Spetters Y Zonhoven Bowlen

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub of Wellness

14.00 - 17.00 Spetters X Hasselt Bowlen

14.00 - 17.00 Spetters Y Lokalen Fimoklei-workshop

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub of fimoklei-workshop

Daguitstap Spetters X Brussel Museum voor natuurwsch of shoppen

14.00 - 17.00 Spetters Y Lokalen Geometrisch verven

Daguitstap Plussers Brussel Museum voor natuurwsch of shoppen

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen Crazy 88 - opdrachtenspel

14.00 - 17.00 Spetters Y Paardenatelier Paardenatelier

19.00 - 22.00 Plussers Hasselt Jeugdclub of bowlen

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen Japanse namiddag 

14.00 - 17.00 Spetters Y C'lo Zumba & Balsporten

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub of Japanse avond

25/mrt 15u - 19u Spetters Y Hasselt Schlagerfestival

2/apr Avond

14.00 - 17.00 Spetters X Zonhoven Initiatie baseball

14.00 - 17.00 Spetters Y lokalen Zoektocht 'Verloren brood'

19.00 - 22.00 Plussers

Plussers

Iedereen

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen Geocache

Daguitstap Spetters Y Brugge Boudewijnpark dolfinarium

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub of Crazy 88 - opdrachtenspel

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen Camera obscura workshop

14.00 - 17.00 Spetters Y Regenboog Komen eten

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub + Camera obscura workshop

Daguitstap Spetters X Sporta Maaseik Dag je aan het water

Daguitstap Spetters Y Sporta Maaseik Dag je aan het water

Daguitstap Plussers Sporta Maaseik Dag je aan het water

16/jun

19/mei

2/jun

28/04 - 1/05 Kamp aan zee - De Panne

7/apr

geen Plussersactiviteit -> vertrekken zondag naar Spanje

8/04 - 14/04 Spanjereis -  Rosas

10/mrt

24/mrt

Theatervoorstelling Donkisjot @ Villa Basta

10/feb

24/feb

Programma voorjaar 2018

13/jan

27/jan
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Datum Uur Groep Locatie Activiteit

1/sep 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen Battle loyal + Vreselijk Vliegende Vodden

14.00 - 17.00 Spetters Y Domein Kiewit Bosstratego en terrasje doen

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Battle loyal + Vreselijk Vliegende Vodden

15/sep 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

14.00 - 17.00 Spetters X Assjette Pizza maken

14.00 - 17.00 Spetters Y Lokalen Koningsstrijd + vreselijk vliegende vodden

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Quiz 15 jaar Spetters

24/sep 19.00 - 21.00 Alle groepen Hasselt Prikkelarme kermis

29/sep 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

30/sep Daguitstap Plussers -  X Gent Facts

14.00 - 17.00 Spetters X Peer namiddagzwemmen Erperheide

14.00 - 17.00 Spetters Y Peer namiddagzwemmen Erperheide

19.00 - 22.00 Plussers Peer Avondzwemmen Erperheide

13/okt 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

14.00 - 21.00 Spetters X Lokalen knutselen met recycled materiaal

14.00 - 21.00 Spetters Y Lokalen Quiz 15 jaar Spetters

14.00 - 21.00 Plussers Lokalen knutselen met recycled materiaal

27/okt 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub (Creatief door werkgroep (Veerle))

14.00 - 22.00 Spetters X Halloween @ Walibi

14.00 - 22.00 Spetters Y Halloween @ Walibi

14.00 - 22.00 Plussers Halloween @ Walibi

10/nov 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

14.00 - 17.00 Spetters X Lokalen Escape room

14.00 - 17.00 Spetters Y Lokalen knutselen met recycled materiaal

19.00 - 22.00 Plussers Genk Cinema

24/nov 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

14.00 - 17.00 Spetters X Genk Cinema

14.00 - 17.00 Spetters Y Genk Cinema

19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Activiteit Werkgroep: kerstfeestje met potluck

8/dec 19.00 - 22.00 Plussers Lokalen Jeugdclub

19.00 - 00.00 Spetters X Runkst Fuif

19.00 - 00.00 Spetters Y Runkst Fuif

19.00 - 00.00 Plussers Runkst Fuif

22/sep

Programma najaar 2018

8/sep

17/nov

6/okt

20/okt

3/nov

1/dec

15/dec

 
 

 

 

 



J a a r v e r s l a g 2 0 1 8  -   A u t i s m e  L i m b u r g  v z w       P a g i n a  16 | 34 
 

OKIDOKI’s PROGRAMMA 2018 

 

Datum Uur Groep Locatie Activiteit

14.00 - 17.00 Oki Genk Filmnamiddag

14.00 - 17.00 Doki Spetterslokalen Salvator Dali

14.00 - 17.00 Oki Sporthal Hasselt Initiatie Sport (4 verschillende sporten?)

14.00 - 17.00 Doki Sporthal Hasselt Initiatie Sport

14.00 - 17.00 Oki Spetterslokalen Carnaval

14.00 - 17.00 Doki Olympia Hasselt Klimmen of bowlen

Iedereen

14.00 - 17.00 Oki Domein Kiewit Bosspel Domein Kieiwit

14.00 - 17.00 Doki Domein Kiewit Bosspel Domein Kieiwit

14.00 - 17.00 Oki Spetterslokalen Summer start party 

14.00 - 17.00 Doki Spetterslokalen Summer start party 
23/jun

28/04 - 1/05 Kamp aan zee

26/mei

17/mrt

Programma voorjaar 2018

20/jan

17/feb
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4.1. WORKSHOPS 

 

 
Eind 2017 startten we in samenwerking met Villa Basta een theatergroepje ‘Donkisjot’. Weke-

lijks op vrijdagavond komen een 10-tal van onze Spetters en enkele vrijwilligers samen en ex-

perimenteren met diverse theatertechnieken onder leiding van een deskundige. Een unieke 

ervaring. 

De eerste reeksen van deze oefensessies werd mooi afgesloten met 2 succesvolle voorstellin-

gen op Wereldautismedag 2 april 2018.  

 

Wegens het succes en met het oog op uitbreiding van dergelijke expressieve workshops wer-

den extra projectsubsidies aangevraagd bij Een Hart voor Limburg en het  departement 

Jeugd van de Vlaamse Overheid. Beide projecten werden goedgekeurd zodat in 2019 dit 

aanbod volop kan uitgebreid worden.  
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4.4. PAARDENPRIKKELS 

 
Sinds 2011 startte Ilse De Decker in de Bouquet-

straat 134 te Diepenbeek een paarden- en 

crea-atelier voor kinderen met autisme. Ilse stelt 

jaarlijks vanaf de paasvakantie t.e.m. oktober 

haar paarden en woning ter beschikking en 

verzorgt als vrijwilliger de ateliers. 

Met een Shetlandpony en een IJslander wor-

den deze ateliers, kampjes en individuele work-

shops een feest voor kinderen.  In 2017 werden 

2 bijkomende paarden aangekocht. In 2018 

breidde het Paardenatelier verder uit met 2 

ezeltjes.  

 
DOEL 

 
Contact maken met de natuur en creatief knut-

selen met als uitgangspunt het paard en zijn natuurlijke habitat. 

Kansen scheppen tot het oefenen van sociale vaardigheden met behulp van het paard en 

alzo de integratie bevorderen. 

Communicatie door middel van spelletjes op en/of naast het paard. 

Aanmoedigen tot het verleggen van de eigen grenzen, zonder prestatiedruk 

Kinderen aanspreken en aanmoedigen op hun talenten. 

 

DOELGROEP 

 

De ateliers in groep richten zich tot kinderen met autisme( normale tot randnormale be-

gaafdheid) en kinderen zonder autisme van 5 tot 12 jaar 

Ouders kunnen samen met hun kind in een individuele sessie deelnemen. 

 

Project Een Hart voor Limburg: PAARDENPRIKKELS 

Prikkel je vaardigheden en motoriek met de hulp van pony’s/ Laat pony’s je vaardigheden 

en motoriek prikkelen! 

 

Op 14 maart 2018 startte het project Paardenprikkels. Kinderen kunnen individueel of in groep 

met de paarden bewegen en spelen in de opdrachten waarbij sociaal emotionele en 

motorische vaardigheden worden geprikkeld. Het spelmateriaal en het materiaal voor de 

weide-aanpassing werden aangekocht en dadelijk ingezet/verwerkt . 

Er ging een drie daags kamp door tijdens de paasvakantie met vijf deelnemers (en 2 paar-

den).  

In het voorjaar vonden 3 groeps sessies door (halve dag) plaats en 10 individuele sessies. 

In de maand oktober werd er op 27/10 nog een groeps paardenprikkels gepland. 

Zowel in oktober, november als december stonden er individuele paardenprikkels gereser-

veerd op 17/10 – 24/10 – 7/11- 21/11- 28/11 en 12/12.  

Op zaterdag 3 november was er om 16u30 een demo moment voor alle ouders en kinderen 

die interesse hadden in Paardenprikkels. Deze werd gegeven door de kinderen die dit 

jaar reeds deel namen aan Paardenprikkels. We sloten die dag mooi af met een gezellig 

kampvuur en plaatsten overal in de wei (2 ha) de door de kinderen zelf geknutselde 

lampjes met kaarsen  
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WERKING 2018 

 
Er maakten 14 kinderen met Autisme gebruik van het aanbod paardenprikkels in de periode 

van 14 maart tem 6 juli en van 15 september tem 22 december, via individuele of groep ses-

sies. 

 

De deelnemers waren 4 meisjes en 10 jongens tussen de 5  en de 12 jaar. 

 

Er waren 53 Paardenprikkels prestaties :   

- 16 individuele sessies van 1 uur,  

- 4 individuele sessies van een half uur,  

- drie volledige dagen kamp met 5 kinderen,  

- 6 halve dagen met 2 tot 5 kinderen. 

 

Er was op de paardenprikkels dagen of halve dagen telkens plaats voor 6 deelnemers. Niet 

alle plaatsen werden ingenomen door kinderen met diagnose autisme. De  vrije plaatsen 

werden ingenomen door kinderen zonder diagnose of met een andere diagnose, wat diver-

siteit gaf en kansen tot oefenen van sociale vaardigheden onderling. 

 

Diagnoses : ASS al dan niet in combinatie met dispractie, ADHD, Tourette, CVI, HSP of diagno-

se in afwachting. 

 

Er waren tijdens de kampdagen 3 vrijwilligers voor de 1 op 1 begeleiding 

 

Een Hongaars/Belgisch koppel (Chris en Szilvia) heeft op de locatie van Lila Vita een yurt 

(Mongoolse tent) geplaatst. Deze yurt wordt gedeeld met Paardenprikkels.   Szilvia is kinder-

yoga docente en geeft 1 keer per maand zelf ouder-kind yoga in de yurt.  

In 2019 zal de kinder-yoga een plaats innemen tijdens bepaalde paardenprikkels kamp da-

gen. 

 

VRIJWILLIGERS 

Ook het Paardenatelier kan rekenen op enkele gemotiveerde vrijwilligers. Enkele vrijwilligers 

met autisme staan in voor de dagelijkse zorg van paarden, ezels, weiden en stallen.  
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6 FINANCIEEL 

 
SUBSIDIES 
 

Sinds 2010 is Autisme Limburg erkend als een autonome vrijwilligersorganisatie door de 

Vlaamse Overheid, departement Welzijn. Hiervoor ontvangt de vereniging een jaarlijks varia-

bele bijdrage van ongeveer € 13.000.  

Verder ontvangen we een subsidiebijdrage via de jeugddienst van de stad Hasselt (€ 2.000) 

en de Gemeentelijke Adviesraad voor gehandicapten van de gemeente Maasmechelen 

(€1.200). 

Als gespecialiseerde speelpleinwerking kreeg Autisme Limburg tot 2017 voor haar speelplein-

werkingen een jaarlijkse subsidie van de provincie Limburg van € 10.000.  

 

Dankzij extra financiële steun van € 30.000 van de Provincie Limburg kon er in juni 2012 wor-

den overgegaan tot het aanwerven van een deeltijdse beroepskracht.  

Omwille van administratieve vereenvoudiging werd in 2012 een mondelinge samenwerking 

met de regenbOog vzw opgestart. Zij namen de coördinator in dienst, namen de loonadmi-

nistratie op zich en stelden een bureau met faciliteiten ter beschikking van Autisme Limburg. 

Autisme Limburg betaalde de loonkost van deze coördinator terug aan de regenbOog vzw. 

Door de groei van de deelnemers aan de diverse activiteiten en vooral de uitbreiding van de  

jeugdwerking de Spetters was er de nood aan een bijkomende beroepskracht. Deze deel-

tijdse beroepskracht werd in het najaar 2016 door de regenbOog vzw gedetacheerd naar 

Autisme Limburg vzw.  

 

Door de afschaffing van persoonsgebonden materie voor de provincies werden deze subsi-

dies (€ 10.000 + € 30.000) in 2018 gecontinueerd door de Vlaamse Overheid, departement 

Jeugd. Hiervan ontvingen we in 2018 € 32.000 (80 % van het toegewezen bedrag).  

 

Omwille van een verschil in visie werd de samenwerking met de regenbOog vzw in septem-

ber 2018 stopgezet. Beide beroepskrachten werden ontslagen, maar werken als vrijwilliger 

tijdens hun opzegperiode verder voor Autisme Limburg.  

 

 

 

SPEELPLEINEN 

 
De effectieve kosten voor de speelpleinwerking bedragen gemiddeld 25 € per dag per kind.  

Tot en met 2015 werd er een ouderbijdrage van 12,5 € per kind per dag gevraagd. Voor een 

halve daguitstap was dit 15 € voor een ganse daguitstap 25 €.  

In 2016 werd beslist, in samenspraak met de regenbOog vzw, om de tarieven van alle speel-

pleinen voor kinderen met een handicap gelijk te stellen aan het gemiddelde tarief van een 

reguliere dagopvang zodat aan de ouders respectievelijk 8 €, 10 € en 20 € per dag werd ge-

factureerd. Deze tarieven werden ook in 2018 toegepast. 

 

Ook in 2018 engageerde de gemeente Maasmechelen zich om een gedeelte van deze per-

soonlijke bijdrage voor hun inwoners op zich te nemen. De stad Hasselt, dienst Jeugd,  steunt 

via een nominatieve subsidie de speelpleinwerking in Kuringen. 

 

Om het verschil te recupereren en te vermijden dat we een prijsstijging moesten doorvoeren 

werden alle Limburgse steden en gemeenten aangeschreven met de vraag in te stappen in 

het project “speelplezier, een recht van elk kind”. Met de wetenschap dat ieder OCMW 3 

jaar lang een verdubbeling van middelen ter beschikking krijgt ‘ter ondersteuning van kwets-

bare jongeren’, werd aan de gemeenten gevraagd een bijdrage van 10 € per aanwezige 

dag bij te leggen voor elke kind uit hun stad of gemeente. Uiteindelijk hebben in 2018 slechts 

enkele gemeenten hun factuur betaald.  

Ook in 2018 werd uiteindelijk het verschil in ontvangsten niet gerecupereerd via deze actie. 
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JEUGDWERKING 
 

Wat de Spetterswerking betreft rekenen we op een break even wat de werkingskosten be-

treft. Ouders betalen voor de Spetterswerking per semester 50 € per jongere (Spetters X en Y). 

De Plussers betalen als administratieve kost 20 € per semester. Deze bijdrage werd in het na-

jaar verhoogd naar 25 €. Verder worden voor deze oudste deelnemers per activiteit de ge-

maakte kosten individueel verrekend. 

Okidoki’s betalen per activiteit 5 €, activiteiten op verplaatsing kosten 10 €. 

De weekenduitstap en daguitstap worden apart gefactureerd. 

 

VRIJWILLIGERS 

 
De grootste uitgaven komen toe aan de vrijwilligers.  

Voor de speelpleinwerking ontvangen de individuele kind-begeleiders een vrijwilligersver-

goeding van 10 € per dag. De groeps- en regioverantwoordelijken ontvangen de wettelijk 

vrijwilligers dagvergoeding.  

Voor 2018 betrof dit een kost van 45 385 €. 

 

De Spetters-begeleiders ontvangen sinds 2013 een onkostenvergoeding van 5 € per activiteit.  

Deze vrijwilligerskost betrof in 2018 2.130 €. Bijkomende vrijwilligersonkosten (eten, teamdag, 

…. ) bedroegen 3.000 €. De kosten voor de Spettersuitstappen, film, kamp, … van deze vrijwil-

ligers worden ook door de vzw gedragen. 

 

FONDSENWERVING en SPONSORING 

 
Door de beperkte subsidies en vooral het gebrek aan werkingssubsidies, en de hoge vrijwilli-

gerskost is Autisme Limburg dus verplicht extra fondsenwervende activiteiten te organiseren 

of deel te nemen aan acties van derden. 

 

In 2018 zetten de leden van de stuurgroep en enkele vrijwilligers zich in als vrijwilliger tijdens 

sponsorwervende activiteiten door derden zoals:  

- het bezorgen van Valentijns ontbijtpakketten op zondag 18 februari, georganiseerd door de 

Ronde Tafel 111 van Lanaken. Deze serviceclub organiseerde op 22 september een Okto-

berfest met Autisme Limburg als één van de goede doelen. Ook hier was een team vrijwil-

ligers van Autisme Limburg aanwezig om te helpen. 

- het uitbaten van een eetstand tijdens de Bokkerieje op zondag 27 mei te Maaseik, georga-

niseerd door de Rotary van Maaseik 

- het Cartreffen op zondag 16 september te Maasmechelen, georganiseerd door de Maas-

mechelse Porscheclub. 

- het helpen op de 24 u van Zolder in de sponsortent van Derdaele en op het event Show 

your Dream. 

           

Verder organiseerden we op zondag 28 oktober 2018 onze jaarlijkse pastadag in OC de Ha-

zelaar te Hasselt, waar we opnieuw 320 gasten mochten ontvangen.  

 

We zijn gelukkig dat ook derden initiatieven nemen om onze financiële kas te spijzen.  

 

De leerlingen van het 3de jaar OMA van het Koninklijk Atheneum de Wingerd te Overpelt ver-

kochten voor de 6de keer Valentijnhartjes en schonken de opbrengst aan onze speelplein-

werking.  

Tijdens het Cartreffen, jaarlijks georganiseerd door de Porsche Club van Maasmechelen, 

werden tombolalotjes verkocht. Johnny’s Partijhandeltje uit Neeroeteren zorgde voor mooie 

prijzen zodat we een mooie extra opbrengst mochten ontvangen.  

De Soroptimisten van Genk steunden onze werkingen.  

Vande Boer sponsorde een daguitstap voor onze kinderen van Overpelt.  

Bioshop Klimop sponsort al jaren verse groenten en fruit voor de speelpleinwerking van Over-

pelt. 



J a a r v e r s l a g 2 0 1 8  -   A u t i s m e  L i m b u r g  v z w       P a g i n a  22 | 34 
 

In december ontvingen we plots een mooi bedrag van Echo precast engineering uit Houtha-

len-Helchteren. 

 

Verder organiseerden bekenden en onbekenden diverse steuninitiatieven voor Music for Life 

en kozen Autisme Limburg hiervoor als goede doel.  

Eén van onze Spettersleden verkocht hiervoor een gezonde koekjesmix in een bokaal. We 

stonden op 2 kerstmarkten met een standje. Onze vrijwilligers organiseerden spontaan en 

met succes een Quizavond op 21 december.  

Agnes Tilman organiseerde op 22 december een kerstconcert met Mieke en Luc van Meeu-

wen in de St. B arbarakerk te Eisden – Maasmechelen.  

Last but nog least: de firma Nascom uit Genk creëerde op 48 uren een volledige nieuwe 

website voor Autisme Limburg. Van een krachtmeting gesproken!!! 

 

 
 

 

PROJECTSUBSIDIES 

 
Autisme Limburg heeft een projectrekening bij CARITAS.  

Gulle gevers die een gift vanaf 40 € op deze rekening storten ontvangen  hiervoor een fiscaal 

attest.  

 

In 2018 kregen we opnieuw het  project ‘Paardenprikkels’ goedgekeurd door het Streekfonds 

EEN HART VOOR LIMBURG. 

‘Kinderen met autisme via spelopdrachten in de Paddock Paradise in de natuur, naast en op 

de pony/paard, kansen geven tot goed bewegen zodat motorische, cognitieve en sociaal 

emotionele vaardigheden worden geprikkeld. Het uiteindelijke doel is dat elk kind kan deel-

nemen, zichzelf kan zijn, zich gelukkig kan voelen en een positief zelfbeeld gaat ontwikkelen.’  
Voor het uitvoeren van dit project kon voor 4.000 € materiaal aangekocht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een gedetailleerd financieel overzicht verwijzen we naar het financieel jaarrapport 

2018. 
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7 CIJFERS 

 
6.1. SPEELPLEINWERKING DE PUZZEL 
 

DEELNAME 

Tijdens de paasvakantie en zomermaanden 2018 be-

zochten 50 verschillende kinderen de speelpleinwerking 

in Maasmechelen. In de zomermaanden namen in Has-

selt 85 verschillende kinderen deel aan de speelplein-

werking en in Overpelt 53 kinderen.  

In totaal namen 188 kinderen deel aan onze speel-

pleinactiviteiten.  

 

Ondanks de inzet van 300 kindbegeleiders waren toch 

nog 15 kinderen aangewezen thuis te blijven door een 

tekort aan deze vrijwilligers.  

De inschrijvingen van 14 andere kinderen werden gean-

nuleerd omdat ouders andere oplossingen vonden.  

 

 

Gemiddeld waren tijdens de paasopvang te Maasme-

chelen 39 kinderen per dag aanwezig.  

In de zomervakantie was deze gemiddelde aanwezigheid in Maasmechelen 30, in Hasselt 44 

en in Overpelt 36 kinderen per dag. Op piekdagen genoten 128 kinderen van onze speel-

pleinwerking onder begeleiding van minstens 100 vrijwilligers. 

 

Het gemiddeld aantal dagen dat een kind tijdens de zomermaanden deelnam aan de 

speelpleinwerking was in Overpelt en Maasmechelen 12, in Hasselt 10 dagen.  

In totaal werd door deze kinderen gebruik gemaakt van 2315 opvangdagen. Hierbij werd het 

sportkampje in Hasselt niet meegerekend. Hier waren 22 kinderen gedurende 3 dagen aan-

wezig.   

 

 

SPW de PUZZEL 2018
Maasmechelen Maasmechelen Hasselt Overpelt

AANTAL KINDEREN pasen zomer zomer zomer

aantal verschillende kinderen 42 46 85 53

gemiddeld aantal kinderen/dag 39 30 44 36

mimimum aantal kinderen/dag 38 24 39 30

maximum aantal kinderen/dag 40 34 52 42

AANTAL DAGEN

gemiddeld aantal deelnamedagen/kind 4 12 10 12

minimum aantal deelnamedagen/kind 1 3 1 2

maximum aantal deelnamedagen/kind 4 19 20 20

totaal aantal deelnamedagen 156 569 882 708  
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EVOLUTIE 

 

De evolutie in het aantal deelnemers van de speelpleinwerkingen over de afgelopen 9 jaar 

weerspiegelt zich in onderstaande tabel, weergegeven in het aantal aanwezige dagdelen.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maasmechelen 1624 1432 1608 1528 1606 1696 1 590 1 432 1 450

Hasselt 608 614 1206 1422 1694 1642 1 702 1 552 1 764

Overpelt 418 294 462 556 696 666 900 1 046 1 416

Totaal 2650 2340 3276 3506 3996 4004 4192 4030 4630

Kinderen 110 120 133 147 165 175 185 184 188

Vrijwilligers 170 190 228 222 273 262 275 252 328

Evolutie deelnames activiteiten SPW de Puzzel v.a. 2010 in dagdelen
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LEEFTIJD KINDEREN 

 

In Hasselt was het jongste kind 4  jaar, de oudste deelnemer was 20 jaar. De gemiddelde leef-

tijd bedroeg 10 jaar.  

In Overpelt bedroeg de gemiddelde leeftijd eveneens 10 jaar. Het jongste kind was 4 jaar, 

het oudste 18. 

In Maasmechelen varieerde de leeftijden tussen 4 en 21 jaar. De gemiddelde leeftijd be-

droeg 11 jaar.  

 

 

 
 

 

 

 

SPREIDING 

 

De kinderen kwamen uit 38 Limburgse gemeenten, 3 kinderen uit Vl.Brabant en 1 kind uit 

Antwerpen. We bereiken dus nagenoeg de volledige provincie.  

Enkele kinderen bezoeken meer dan 1 speelplein. De spreiding van meerdere weken over de 

3 regio’s laat dit ook toe.  

Ook in 2019 verwachten we een verdere groei in het aantal kinderen over de 3 regio’s.  

 



J a a r v e r s l a g 2 0 1 8  -   A u t i s m e  L i m b u r g  v z w       P a g i n a  26 | 34 
 

Alken 2

As 2

Beringen 4

Bilzen 4

Bocholt 2

Borgloon 2

Bree 3

Diepenbeek 1

Dilsen-Stokkem 5

Genk 5

Ham 2

Hamont 1

Hasselt 40

Hechtel Eksel 8

Heppen 4

Herk-de-Stad 6

Heusden-Zolder 2

Houthalen Helchteren 4

Kinrooi 1

Kortessem 1

Lanaken 5

Lommel 10

Lummen 2

Maaseik 9

Maasmechelen 9

Neerpelt 10

Nieuwerkerken 1

Opglabbeek 2

Overpelt 7

Peer 6

Riemst 2

Sint-Truiden 2

Tessenderlo 2

Tongeren 2

Voeren 1

Wellen 4

Zonhoven 1

Zutendaal 5

Diest 1

Geetbets 1

Sint-Jans-Molenbeek 1

Olmen 2

Aantal kinderen per gemeente
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6.2. JEUGDWERKING SPETTERS 
 

DEELNAME 

 

Tijdens 2018 bezochten 195 verschillende kinderen, jon-

geren en jongvolwassenen in de 5 groepen de Spet-

tersactiviteiten.  

In de Spetters X-groep (14-18j) waren dit 35 pubers, De 

Spetters Y (aandachtsgroep) werd bezocht door 24 

jongeren en in de jongvolwassengroep namen 94 jong-

volwassenen deel aan de activiteiten.  

Aan de activiteiten van de Okidoki’s namen 42 kinderen 

deel. 

 

Gemiddeld waren 12 jongeren per groep tijdens de 

namiddagactiviteiten aanwezig. ’s Avonds namen ge-

middeld 29 mensen deel aan de Plussersactiviteiten. Op 

de Okidoki-activiteiten waren gemiddeld 17 kinderen 

aanwezig. 

Bij de Oki’s konden we rekenen op gemiddeld 6 kin-

deren, in de Doki’s groep waren dit gemiddeld 11 kin-

deren per namiddag 

Het aantal keren dat een Spetter X gemiddeld deelnam 

aan de namiddagactiviteiten was 12 namiddagen, De 

Spetters Y bezochten gemiddeld 11 maal de activiteit 

en voor de avondactiviteit daagde een Plusser tijdens 

gemiddeld 8 avonden op.  

De Okidoki’s namen gemiddeld 4 maal deel.  

Deze gegevens zijn niet strikt te interpreteren gezien op elk moment nieuwe kinderen en jon-

geren kunnen aansluiten.  

 

In totaal werd 1454 keer door deze groepen kinderen, pubers/adolescenten en jongvolwas-

senen gebruik gemaakt van het activiteitenaanbod. 

 

37 Spetters X, Spetters Y en Plussers en 18 Okidoki’s namen deel aan het 3-daagse kamp van 

zaterdagmorgen 28 april t.e.m. dinsdag 1 mei in J Club in De Panne.  

Daarnaast gingen nog eens 37 Plussers van zondagavond 8 april tot zaterdagmorgen 14 april 

mee op reis naar Rosas in Spanje.  

 

 

De jongste Okidoki was 6 jaar, de oudste Spetter 38 jaar.  

 

 
Oki's Doki's Spetters X Spetters Y Plussers

9 x activ. 9x activ. 18 activ. 18 activ. 30 activ.

aantal deelnemende kinderen/jongeren 18 24 35 24 94

Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit 6 11 12 11 29

totaal aantal deelnames 57 102 208 193 894

aantal deelnemers  kamp 6 12 8 15 14

Deelnames Jeugdwerking Spetters 2018
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EVOLUTIE 

 

De evolutie in het aantal deelnemers van de jongerenactiviteiten over de afgelopen 9 jaar 

weerspiegelt zich in onderstaande tabel, weergegeven in het aantal aanwezige dagdelen. 

Het weekend aan zee en de Spanjereis werden ook hierin opgenomen. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spetters 684 265 454 464 646 451 459 670 654

Spetters Plus 0 154 501 755 976 767 549 846 1677

Okidoki's 52 169 303

Totaal 684 419 955 1219 1622 1218 1060 1685 2634

Jongeren 48 65 72 95 115 110 112 157 195

Vrijwilligers 6 12 15 17 23 32 36 37 44

Evolutie deelnames activiteiten Spetters v.a. 2010 in dagdelen
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SPREIDING 

 

De Spetters komen uit 40 Limburgse gemeenten,  uit 6 gemeenten in Vlaams Brabant en 1 

persoon woont in de provincie Antwerpen.  

 

Alken 2

Beringen 6

Bilzen 5

Borgloon 1

Bree 1

Diepenbeek 6

Dilsen-Stokkem 1

Genk 9

Halen 2

Ham 2

Hamont-Achel 4

Hasselt 37

Hechtel 1

Heers 2

Herk-de-Stad 6

Heusden-Zolder 3

Hoeselt 1

Houthalen-Helchteren 8

Kinrooi Molenbeersel 1

Kortessem 1

Lanaken 5

Leopoldsburg 2

Lommel 2

Lummen 5

Maaseik 5

Maasmechelen 7

Meeuwen Gruitrode 2

Neerpelt 2

Nieuwerkerken 3

Opglabbeek 2

Overpelt 5

Peer 1

Riemst 1

St. Truiden 8

Tessenderlo 1

Tongeren 7

Velm 1

Wellen 5

Zonhoven 6

Zutendaal 4

Laakdal 1

Diest 1

Geetbeets 1

Landen 3

Kortenaken 1

Scherpenheuvel 2

Kessel-Lo 1

Aantal Spetters per gemeente
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8 VRIJWILLIGERS 
 
Tot mei 2012 werd de volledige werking van Autisme Limburg gerealiseerd door enkel vrijwil-

ligers: ouders die de organisatie en leiding op zich namen en studenten/jongvolwassenen die 

meehielpen bij het concreet realiseren van de programma’s voor zowel de speelpleinwer-

king als de jeugdwerking De Spetters.  

Ook het Paardenatelier dankt haar bestaan aan de vrijwillige inzet van Ilse De Decker en 

haar vrijwilligersteam. 

 

COÖRDINATOREN 

 

Dankzij extra financiële steun van de Provincie Limburg kon er in juni 2012 worden overge-

gaan tot het aanwerven van een deeltijdse beroepskracht. De taken van deze coördinator 

houdt onder meer in: toezien op en uitvoeren van interne en externe communicatie, beheer 

website, nieuwsbrieven; coördineren van de diverse regionale werkingen en vrijwilligers-

teams; kwaliteitsbeleid ontwikkelen, implementeren en opvolgen; werven  en initiëren van de 

vrijwilligers kindbegeleiders; belangenbehartiging van de doelgroep;  administratie w.b. 

boekhouding, subsidies, inschrijvingen deelnemers,  rapporteringen, … 

Deze financiële steun werd aanvankelijk toegezegd voor 1 werkjaar en werd jaarlijks ver-

lengd tot en met 2017. Omwille van de ‘halvering’ van de provincies werd dit subsidiekanaal 

sinds 2018 overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap, departement Jeugd. Ook het 

subsidiebedragen toegekend aan gespecialiseerde speelpleinen werd overgedragen naar 

Vlaams niveau. Zowel in 2018 als in 2019 zal Autisme Limburg nog van deze subsidies kunnen 

genieten. 

 

Door de groei van het aantal deelnemers aan de diverse activiteiten en vooral de uitbrei-

ding van de  jeugdwerking de Spetters was er de nood aan een bijkomende beroepskracht. 

Deze deeltijdse beroepskracht werd in het najaar 2016 door de regenbOog vzw gedeta-

cheerd naar Autisme Limburg vzw. Sindsdien kent het aantal deelnemers en activiteiten op-

nieuw een stijgende lijn (zie cijfers). 

 

VRIJWILLIGERS 

 

In 2018 kon Autisme Limburg vzw rekenen op 351 vrijwilligers!  

Een aantal van deze vrijwilligers is het hele jaar actief met het organiseren van de verschil-

lende werkingen: Regioverantwoordelijken, verantwoordelijken jeugdwerkingen, teamleden 

van de 3 regionale speelpleinwerkingen, vrijwilligers jeugdwerking Spetters.  

Het grootst aantal van de vrijwilligers zijn de kindbegeleiders die enkel tijdens de zomer-

maanden 1 tot meerdere weken aanwezig zijn en in een 1 op 1 begeleiding de deelnemen-

de kinderen tijdens de speelpleinwerking ondersteunen.  
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De meerderheid van de vrijwilligers zijn dan ook leerlingen en studenten die ervaring in het 

werken met kinderen met autisme willen opdoen als stage, als verplicht vrijwilligerswerk in hun 

opleiding, maar zeker ook als gemotiveerde jonge mensen die onze kinderen een toffe va-

kantie willen aanbieden. Deze vrijwilligers hebben een minimale leeftijd van 16 jaar (5de en 

6de jaar Secundair Onderwijs). De meerderheid van onze vrijwilligers volgen een Bachelor 

opleiding in een sociale – pedagogische richting. Ook universitaire studenten vinden we in 

onze vrijwilligersgroep terug.  

Een aantal vrijwilligers zijn reeds tewerkgesteld, maar vinden toch nog de tijd en motivatie om 

hun vrije tijd aan onze werking te spenderen. Dit zijn vooral de regio- en groepsverantwoor-

delijken die instaan voor de organisatie en ondersteuning van de activiteiten. Ook in de Spet-

tersleiding blijven vrijwilligers die al een professionele loopbaan zijn gestart actief.   

 

Onze vrijwilligers zijn vnl. meisjes/vrouwen. Gezien onze doelgroep: kinderen met autisme 

voornamelijk uit jongens bestaat, worden mannelijke vrijwilligers zeker met open armen ont-

vangen.  

 

Deze vrijwilligers komen uit alle Limburgse gemeenten, maar ook buiten deze regio betrekken 

we vele jonge mensen.  

 

 

           

          
 

 

WERVING 

 

Het is geen eenvoudige opdracht om jaarlijks een voldoende aantal vrijwilligers te recruteren. 

Hier gaat een uitgebreide campagne mee gepaard: 

- 100-den affiches worden verspreid en 1000-den flyers worden verdeeld in secundaire 

scholen, scholen hoger onderwijs en universiteiten 

- Secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Limburg en de grensgebieden 

worden meermaals gemaild  

- Digitale vrijwilligerstools allerhande worden ingevuld 

- Digitale en gedrukte krantenartikels worden doorgestuurd 

- De eigen website en Facebookpagina en Instagram worden aangesproken in de 

hoop dat deze oproepen in grote oplages worden gedeeld 

- De radio- en regionale TV-pers wordt gevraagd voor de nodige aandacht 

- Er worden oproepen verstuurd naar het verzamelde databestand met 1400 mail-

adressen van vrijwilligers  

- Ouders worden aangespoord te helpen zoeken 
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- Er wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan scholenacties zoals de Mish Mash van 

UCLL, het salon van de vrijwilliger van PXL, enz… 

- Er worden zoveel mogelijk interne contacten binnen de scholen gezocht en er wordt 

gevraagd in vooral secundaire scholen een woordje uitleg te mogen geven aan de 

leerlingen. Hiervoor hebben we een campagne met een inspiratiebusje opgezet. 

- Studenten vervullen hun stage op onze Spetterswerking 

 

Het is jaarlijks een spannende zoektocht om de nodige begeleiders voor de speelpleinen te 

vinden. Ondanks de meer dan 300 ingeschreven vrijwilligers in 2018 kwamen we nog heel 

wat vrijwilligers tekort waardoor er een 15-tal kinderen niet of slechts deeltijds konden deel-

nemen aan de speelpleinwerking.  

Voor de Spettersleiding worden enthousiaste vrijwilligers van de speelpleinwerkingen aange-

sproken.  

 
 

OPLEIDING 
 

We trachten onze vrijwilligers zo goed mogelijk bij te staan in hun opdracht en voorzien zo-

veel mogelijk opleidingen.  

Zo krijgen alle kindbegeleiders een spoedcursus ‘autisme’ en wat dit betekent in de dagelijk-

se werking van een speelplein.  

In 2018 werden vaste teamleden meermaals uitgenodigd op diverse leersessies: 

- 10 feb: Autisme en sexualiteit  

- 5 mei: vormingsdag jeugdwerkers Autisme Limburg i.s.m. de regenbOog vzw 

- 27 okt en 14 nov: Vorming Suïcidepreventie door CGG  

- 30 okt: vormingsdag door Jeugdwerk voor Allen 

 
 

Verantwoordelijken van speelplein en jeugdwerking namen deel aan de volgende vor-

mingsmomenten: 

- 22 jan: Lerend netwerk speelpleinverantwoordelijke i.s.m. de regenbOog vzw 

- 15 feb: Denktank ‘verstandelijke handicap en gezond budget’, organisatie SAM 

- 5 mrt: Vorming ‘de kracht van je team’ door Elke Gijbels 

- 22 mrt: Vormingsdag ‘netwerkversterkend werken’ in V.A.C. Hasselt 

- 26 apr: Studiedag ’Autisme 75 jaar na Kanner’ in de Zuiderkroon Antwerpen 

- 4 mei: Lerend netwerk speelpleinverantwoordelijke i.s.m. de regenbOog vzw 

- 9 mei: info GDPR door Vlaamse Dienst Speelpleinwerkingen te Hasselt 

- 22 juni: Lerend netwerk speelpleinverantwoordelijke i.s.m. de regenbOog vzw 

- 4 okt: studiedag ‘Autisme en volwassenheid’ in Universiteit Antwerpen 

- 11 okt: Dag van Jeugdhulp te Brussel 

- 13 okt: Inleefsessie autisme door VVA te Gent 

- 13 dec: Congres ‘Een autismevriendelijk Vlaanderen’ door de Liga Autisme Vlaanderen te 

Brussel 
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9 OUDERS en CLIËNTVERTEGENWOORDIGING 

 
Via onze Facebookpagina trachten we het bestaande informatie- en vormingsaanbod rond 

het thema autisme of handicap in Limburg te centraliseren en bekend te maken aan ouders 

en geïnteresseerden  

 

De VGPH (Vlaamse Gebruikersraad voor Personen met een Handicap) werd in 2018 stopge-

zet evenals de provinciale stuurgroep ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg). Er is 

dus geen ondersteunend platform meer dat volwassen personen met een handicap, of hun 

vertegenwoordigers, wegwijs maakt in het gewijzigde landschap van VAPH. 

Als cliëntvertegenwoordigers gingen we wel op 12 maart en 14 juni naar het Regionaal af-

stemmingsoverleg door het VAPH. 

 

We wonen de provinciale cliëntvertegenwoordigersvergaderingen van het IROJ bij als verte-

genwoordiger van kinderen en jongeren met een handicap en zetelen als plaatsvervanger in 

de IROJ vergaderingen.  

Deze cliëntvertegenwoordigers organiseerden samen met de hogeschool UCLL op 1 maart 

een inspiratiedag rond Jeugdzorg. Autisme Limburg zorgde voor een dialoogtafel over het 

thema ‘ouders van een kind met een handicap’.  

 

Verder zijn we lid van de GAR Maasmechelen (Gemeentelijke Adviesraad Gehandicapten). 

Op het beleidsdomein Jeugd volgen we diverse infovergaderingen op Vlaams niveau. 

 

We nemen deel als ervaringsdeskundigen aan het Infohuis Autisme dat maandelijks door-

gaat in het huis van Assjette te Hasselt.  

Ook op ouderavonden georganiseerd door de VVA (Vlaamse Vereniging Autisme)worden 

we regelmatig gevraagd.  

We helpen de werking van DOP (Dienst Ondersteunings Plan) te versterken in een werkgroep 

met DOP medewerkers en ervaringsdeskundige ouders. 

 

Autisme Limburg is actief lid van het Expertisenetwerk Autisme Limburg. 

Met dit expertisenetwerk werd op 21 maart 2018 een studiedag georganiseerd over het the-

ma ‘VolwASSen, wat nu?!’. Autisme Limburg nam hierin een trekkersrol.  

 

In de loop van 2018 hadden we meermaals een overleg met de jeugddienst van de stad 

Hasselt i.v.m. nieuwe vrijetijdsinitiatieven en de nieuwe jeugdlokalen in runkst.  

Met de gemeente Maasmechelen werd overleg gepleegd i.v.m. de toekomst van de na-

schoolse kinderopvang de Mikadootjes. 

 

Autisme Limburg is lid van de netwerktafel Jeugdwerk voor Allen en neemt steevast deel aan 

deze maandelijkse vergaderingen.  

We geven op vraag vorming aan jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen onder dit net-

werk Jeugdwerk voor Allen.  

Op 25 september namen we deel aan de infoavond rond ‘Vrijetijd en handicap’ in de Dage-

raad te Kortessem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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10 CONTACTEN en SENSIBILISEREN 
 

Autisme Limburg wordt dagelijks gecontacteerd door ouders, scholen, zorgverleners, studen-

ten, vrijwilligers, overheden…  

Deze contacten verlopen via telefoon, mail, website, … 

Het betreft vragen over de eigen werking, maar ook vragen naar diagnose, (eerstelijns) hulp-

verlening, doorverwijzing, algemene info autisme, … 

Regelmatig werd Autisme Limburg gevraagd om een lezing of een ervaringsverhaal te bren-

gen in scholen, een jeugdverenging, sensibilisering sessies, ouderavonden, … voor leerkrach-

ten, ouders, studenten, jeugdwerkers, enz.. 

 

Autisme Limburg staat zoveel als mogelijk klaar om mee te werken aan onderzoeksprojecten 

of afstudeeronderzoeken van haar eigen vrijwilligers of andere studenten.  

Ook in 2018 werd op meerdere vragen van studenten en onderzoekers ingegaan om enquê-

tes, vragenlijsten, enz. door te sturen naar jongeren of ouders. 

 

Een aantal vrijwilligers voldeden hun stage-uren als animator op onze speelpleinen of in onze 

jongerenwerking de Spetters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzw Autisme Limburg -  Molenstsraat 79/1 3630 Maasmechelen – 0492/228492 

www.autismelimburg.be – info@autismelimburg.be – KBC  735-0239429-21 

http://www.autismelimburg.be/
mailto:info@autismelimburg.be

