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EEN DIEPE BUIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS 

 

 

 

 

 

 

 

STAN steunt op een stevige basis van enthousiaste vrijwilligers. Tijdens deze 

Week van de Vrijwilliger (27 februari tot 7 maart) maken we een respectvolle, 

diepe buiging voor Wim, Ria, Leon, Dominique, Johan, Fanny, Jacques, Jan, 

Tobe, Mia, Lea, Evi, Alex, Mieke, Fabian en de tientallen anderen die zich 

jarenlang, belangenloos inzetten voor STAN en voor een 

#beterlevenmeteenverstandelijkehandicap. Dankjewel! 

Ook vrijwilliger worden? Scroll verder voor meer info. 

 

       
   
 

 
STAN INFORMEERT 

 

 

 

Heb je een vraag over je dossier? 

Vanaf nu kun je je vraag over je dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH) ook stellen via het digitale loket (e-loket) mijnvaph.be. 

Het is daarbij belangrijk dat degenen die met of namens jou toegang mogen 

hebben tot jouw dossier goed gekeurd worden door het VAPH. Zo nodig kunnen zij 

dan ook vragen stellen. 
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Het blijft voorlopig mogelijk om je vragen via mail te stellen, er is een 

overgangsperiode voorzien waarin beide manieren naast elkaar bestaan. 

Wat is het CEAH? 

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan krijg je vanaf 1 januari 2022 

te maken met het Centrum voor de Evaluatie van de Autonomie van de Handicap 

(CEAH) als je een aanvraag doet voor verhoogde kinderbijslag of tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden. Dit centrum neemt namelijk het stokje over van FOD 

Sociale Zekerheid om de toekenning te bepalen van de genoemde 

tegemoetkomingen. Had je voor deze datum al een evaluatie laten doen door FOD 

Sociale Zekerheid dan blijft deze gewoon geldig. Meer informatie vind je op de 

website van Iriscare.  
 

 Info over de verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen 

 

 

 
 

 Info over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in 
Vlaanderen 

 

 

 
 

 

Zorgwijs 

Heb jij een persoonsvolgend budget? Ben je op zoek naar een zinvolle 

dagbesteding, woonondersteuning of individuele begeleiding in jouw buurt? 

Zorgwijs.be bundelt deze zorgaanbieders op één online platform. 
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Je vindt daar welke organisaties de specifieke ondersteuning aanbieden waar je 

nood aan hebt en je krijgt zicht op beschikbare plaatsen. Daarnaast kun je via 

zorgwijs een persoonlijk assistent zoeken of vinden. Zorgwijs.be is een website van 

PVBwijzer en kwam tot stand in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH). 

Inclusiedag de Haan geannuleerd 

Voor degenen die zich al verheugden op het inclusiefeest van de Lions club De 

Haan moeten we helaas melden dat het niet langer zal plaatsvinden op 21 mei. De 

onzekerheden rond corona maakten het te moeilijk om alles te regelen. Het zal 

zeker opnieuw gepland worden en STAN houdt jullie op de hoogte. 
       
   

 

 

 

 

Neem deel aan ons WEBINAR 

FAMILIALE PLANNING (in 

samenwerking met AXIS 

Stichting) op donderdag 23 maart 

van 19u30 tot 21u 

Als ouder wil je je kind met een 

handicap later met een gerust 

hart achterlaten. Dat roept 

allerlei vragen op; hoe zorg je 

ervoor dat je zorgenkind 

 



 

comfortabel leeft als jij er niet 

meer bent? Kun je ook iets regelen 

voor de broers en zussen? Wat als 

je zorgenkind enigst kind is? 

Info en inschrijven 
       
   

 

  

 

 

Vorming infoloket 

FOVIG en Gezin en Handicap 

brengen de komende weken een 

aantal nieuwe 

vormingsmomenten. Deze 

vertrekken vanuit de idee:SAMEN 

BOUWEN AAN EEN CULTUUR VAN 

INSPRAAK. 

Meer info en inschrijven 

 

       
   
 

 

 

Heb je een specifieke vraag of bijkomende inlichtingen nodig? Neem dan contact 

op met Lies via telefoonnummer 02//897 33 90 of mail 

lies.vanurk@trefpuntstan.be. 

 

       
   
 

 
STAN VARIA 

 

 

 

Hoe ga jij graag op vakantie? 

Bij Hotel O'mer in Blankenberge zijn mensen met een (verstandelijke) 

handicap en hun familie en vrienden welkom. Om hun diensten nog te 

verbeteren, vragen ze jouw mening. Neem deel aan de enquête. 

Lees verder 
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STAN ZOEKT VRIJWILLERS 

 

 

 

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.   

VOS-Pajottenland vzw zoekt een vrijwilliger voor de TOFCLUB 

Ben je minstens 18 jaar en wil je je 1 keer per maand een zaterdag vrijmaken om 

onze gasten met een mentale beperking te begeleiden op een activiteit? Neem dan 

een kijkje op de website van de tofclub. Of neem contact op met Simonne 

Troosters via stroosters@telenet.be 

 

       
   
 

 
WORD LID VAN STAN 

 

 

 

Word lid van STAN en geniet van deze voordelen 

• Interessante webinars herbekijken over uiteenlopende onderwerpen  

• Wist je dat STAN een uitgebreide bibliotheek heeft waarin je boeken 

kunt vinden over allerlei thema's die te maken hebben met 

verstandelijke handicap? STAN-leden kunnen de lijst inzien via de 

website. 

• STAN kan je in contact brengen met een notaris in jouw 

provincie. Deze notarissen kennen onze organisatie persoonlijk en 

weten welke vragen er spelen in gezinnen met kinderen met een 

verstandelijke handicap.  

 

 

 Lid worden van STAN? Klik hier 

 

 

 
       
   
 

 
STEUN STAN 
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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!  

 

 

 
 

 

 

 

02 897 33 90 

hallo@trefpuntstan.be | trefpuntstan.be 
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