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STAN WENST JE VEEL LIEFDE EN GELUK 

 

 

 

 

 

 

 
Op de foto: enkele leden van dansclub G-ROOVE-IT (STAN Gent-Eeklo) uit de 

tijd dat mondmaskers nog niet verplicht waren. Zin om mee te dansen? Lees 

dan verder. 

 

       
   
 

 
STAN INFORMEERT 

 

 

 

STAN steekt dit jaar nog een tandje bij voor een beter leven met een verstandelijke 

handicap. 

We doen dit door jullie zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. Onze 

stafmedewerker Lies van Urk, past de Infowijzer op de website nauwgezet aan 

volgens de recente maatregelen:   
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• Elke persoon met een handicap heeft recht op bezoek. Maar de 

zorgaanbieder moet wel rekening houden met een aantal zaken. Lees 

hier welke.  

• Er gelden ook nieuwe regels in verband met het mondmaskergebruik 

in voorzieningen. Volstaat een gewoon masker of is een Ffp2-masker 

nodig? Hier lees je meer info.   

Steeds meer mensen vinden de weg naar onze webinars of online 

infomomenten. Noteer alvast voor deze maand:  

 

  

 

 

Webinar GiPSo - Zelf een woon- 

of dagbestedingsproject starten! 

Onze collega’s van GiPSo 

organiseren maandagavond 24 

januari een online infomoment 

voor ouders die overwegen om 

zelf een woon- of 

dagbestedingsproject voor hun 

(jongvolwassen) kind te 

organiseren. 

Info en inschrijven 

 

 

  

 

 

Digitaal dossier bewindvoering 

STAN slaat de handen ineen met 

Similes, Gezin en Handicap en 

FOVIG en organiseert op 

donderdag 27 januari een vorming 

over het nieuwe Centrale Register 

van Bescherming van de Personen. 

Mensen die niet zo handig zijn met 

de computer leren er hoe ze hun 

digitaal dossier in orde kunnen 

maken. 

Meer info en inschrijven 

 

 

 

 

Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met Lies via telefoonnummer 

02 /897 33 90 of mail lies.vanurk@trefpuntstan.be. 
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STAN ONTSPANT 

 

 

 

STAN Gent-Eeklo danst weer! G-ROOVE-IT! 

Stilletjesaan is er, zij het met mondjesmaat (én met mondmasker) weer 

ruimte voor activiteiten van onze lokale STAN-groepen. STAN Gent-Eeklo, 

bijvoorbeeld herneemt zijn dansactiviteiten op zaterdagnamiddag (zie foto 

boven). 

Meer info 

 

       
   
 

 
STAN ZOEKT VRIJWILLERS 

 

 

 

Onze kleine organisatie steunt op tientallen enthousiaste vrijwilligers die 

zich belangenloos inzetten voor een #beterlevenmeteenverstandelijkehandicap. 

Een van hen is Evi Serron, de kersverse voorzitter van STAN Tienen. Je ziet haar 

hier op de foto samen met STAN-peter Kevin Van Den Bosch. 

 

STAN interviewde deze ondernemende dame in het STAN-magazine, het 

driemaandelijkse blad dat bij onze leden in de bus valt. Je kan het interview nu ook 

online lezen: klik hier.  
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Wil je ook vrijwilliger worden en je inzetten voor onze vzw? We zijn momenteel op 

zoek naar een grafisch ontwerper met kennis van Indesign die zich enkele uren 

per maand kan vrijmaken voor het grafisch aantrekkelijk maken van onze 

communicatie. Interesse of meer weten? Mail 

naar nica.broucke@trefpuntstan.be.   
       
   
 

 
STEUN STAN 

 

 

 

Al meer dan 60 jaar zet STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap zich in voor 

mensen met een - enkelvoudige of meervoudige - verstandelijke handicap. 

Steun STAN en vraag je bank om maandelijks een vast bedrag (domiciliëring) 

op het rekeningnummer BE52 0018 9476 9809 van STAN Trefpunt Verstandelijke 

Handicap over te maken. Onze vzw krijgt geen subsidies en kan zonder giften zijn 

taak van steunpunt voor mensen met een verstandelijke handicap niet voldoende 

uitvoeren.  

Je kan ons ook steunen via Trooper terwijl je boodschappen doet bij Delhaize of 

iets online bestelt. Heel simpel! Klik hier voor meer informatie. 

We danken u van harte!  

 

       
   
 

 
STAN VARIA 

 

 

 

Onze collega’s van FOVIG vzw, Federatie van collectief overleg in de sector personen 

met een handicap, zoekt een stafmedewerker voor de organisatie en 

operationalisering van haar werking en loketfunctie (80-100 % tewerkstelling). 

Meer info over de vacature, klik hier. 

 

       
   
 

 Lid worden van STAN? Klik hier 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

02 897 33 90 

hallo@trefpuntstan.be | trefpuntstan.be 
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