NIEUWSBRIEF 13 MEI 2022

NU HET WEER KAN, ZOUDEN WE HET FIJN VINDEN
JULLIE PERSOONLIJK TE ONTMOETEN!

'Persoonlijke autonomie stimuleren en ondersteunen', dat is het doel van de
Ontmoetingsdag die dinsdag 17 mei in Brussel plaatsvindt. (Lees verder voor
meer info)

STAN NIEUWS
Er is licht aan het einde van de tunnel voor wie zijn of haar zorgbudget of PVB
tijdens de zogenaamde 'correctiefase 2' verminderd zag. De rechtbank van

Gent heeft enkele ouders die beroep aantekenden tegen die vermindering,
gelijk gegeven. STAN volgt dit dossier op de voet.
Rechtbank fluit VAPH terug:
'Vermindering zorgbudget is
onwettig'
'De zorggarantie voor de zwakste
groep in onze maatschappij moet
volkomen waterdicht zijn,' klinkt
het in het arrest.
Lees verder
Correctiefase 2: vermindering
PVB teruggeschroefd...
... voor wie beroep aantekende.
Voor de anderen is het nog even
afwachten.
Lees verder voor meer info

Opinie: budgethouders krijgen
gelijk, maar van het VAPH-front
geen nieuws
Voor de juridische dienst van het
VAPH is art.23 van de grondwet
niet van tel, stelt STANbestuurslid Johan Decruyenaere,
tot de budgethouders van de
rechter gelijk krijgen in hun strijd
tegen een verlaging van hun
zorgbudget.
Lees verder

STAN INFO

Heb je vragen over vrijwilligers
inzetten of bijklussen? Schrijf je
dan in voor een van de gratis
live-infosessies van ZOOM vzw.
Onze collega's van ZOOM
organiseren eind mei en begin juni
enkele infosessies over
vrijwilligers en bijklussen.Locatie
en data:• Provincie WestVlaanderen: 23/5 livesessie in De
Zilverlink, Meensesteenweg 412,
8800 Roeselare• Provincie OostVlaanderen: 2/6 onlinesessie. Bij
inschrijving krijg je de link
toegestuurd.• Provincie
Antwerpen: 9/6 livesessie in De
Warande, Warandestraat 42, 2300
Turnhout• Brussel: 1/6 livesessie
in Aroma, Vooruitgangstraat 323,
1030 Schaarbeek• Provincie
Limburg: 7/6 livesessie in VAC
Hasselt - Hendrik Van
Veldekegebouw, K. Astridlaan 50,
3500 Hasselt
Klik hier voor meer info

Ontmoet STAN Brussel op het Ontmoetingsfestival
Loop binnen tussen 10 en 16 u. en kom een praatje slaan met Lies van Urk
(Kenniscentrum) en Nica Broucke (communicatie) die je graag meer info
geven over onze vzw.
Lees verder

*SAVE*THE*DATE*
dinsdag 31 mei 19 u
ONTMOETINGSAVOND
VOOR JONGE EN OUDERE GEZINNEN
MET EEN PERSOON MET EEN HANDICAP
STAN, Fovig en ZOOM bundelen de krachten voor een
inspiratiemoment met informatie en ervaringsuitwisseling in De
Leerlooierij (Aquarium) in Erembodegem (Aalst)
MEER INFO VOLGT!

STAN VARIA
Zondag 15 mei: dag van de Zorg!

Op zondag is het opnieuw opendeur in zorg en welzijn. Kom erbij, beleef en ontdek
deze warme sector: 300 zorg- & welzijnsorganisaties ontvangen jou met open
armen en een boeiend programma. Breng kinderen, familie en vrienden mee, want
iedereen is welkom!
Ontdek hier alle deelnemende organisaties.

Gratis toegangskaart voor REVA
Van 19 tot 21 mei vindt in
Flanders Expo opnieuw de
informatiebeurs voor mensen met
een handicap en hun omgeving
plaats. Download je gratis
toegangskaart.
Lees verder

STEUN STAN
Shop, Trooper en steun STAN
Wist je al dat je ons kan steunen via Trooper terwijl je boodschappen doet bij
Delhaize of iets online bestelt? Heel simpel! Klik hier voor meer informatie.

BEN JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?
... gezocht: grafisch talent

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.

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.
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