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ZONDAG 6 OKTOBER 
VRIENDEN VAN DOMINIEK SAVIO 

Op zondag 6 oktober kan u opnieuw een 
aantal gerealiseerde projecten bij Dominiek 
Savio komen bezoeken.  Het vernieuwde 
schoolgebouw zet alvast de deuren speciaal 
voor u open.  

U kan uw bezoek aan Dominiek Savio 
combineren met een bezoek aan het 
maatwerkbedrijf Mariasteen in het kader van 
Open Bedrijvendag. www.mariasteen.be 
Dominiek Savio en Mariasteen maken deel uit 
van Groep Gidts.

Dominiek Savio vzw ondersteunt kinderen, 
jongeren en volwassenen met een (neuro-)
motorische of meervoudige beperking. 

Koolskampstraat 24, 8830 Hooglede-Gits 
dominiek-savio.be  

Contact: 
Ann.vandenhoucke@gidts.be
0497 466 670

STEUN ONS

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

DOMINIEK SAVIO VZW 
BE22 4640 1126 1147 
Mededeling: GIFT 
U ontvangt automatisch een fiscaal 
attest bij giften vanaf 40 euro per jaar.

D E  L Y S T E R B E S S E
De bewoners van De Lysterbesse hebben een 
(neuro)motorische of meervoudige beperking 
of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).  
Zij wonen nu in een uitgeleefd gebouw in te 
kleine studio’s en met onvoldoende comfort. 

Wij bouwen dan ook nieuwe aangepaste 
studio’s.  Met jouw steun installeren we een 
beleefbadkamer en een gemeenschappe-
lijke leefruimte met aangepaste keuken. 

Jouw steun helpt de bewoners van de Lyster-
besse om te bouwen aan een mooie toekomst.

Lees er meer over op 
zorg.dominiek-savio.be 
of vraag de folder bij 
ann.vandenhoucke@gidts.be 
 

"Ik vind het leuk om in de 
Lysterbesse te wonen.  Ik kan er 
met mijn eigen mogelijkheden 
toch zelfstandig zijn. Ik heb zélf 
de keuze wat ik kan doen en 
laten. In de groep zorgt iedereen 
voor elkaar. Het is leuk om zo te 
wonen."
 

BOUW JIJ MEE 
AAN KANSEN?

L I E S B E T  G E T U I G T



KANSEN
CREËREN
Mensen met een beperking staan bij 
ons centraal. Samen met u blijven wij 
voor hen kansen creëren.
 
Wij zoeken antwoorden op hun vragen, 
noden en wensen, om hun leven zo 
zelfstandig en zo kwalitatief moge-
lijk uit te bouwen. 

De bouw van nieuwe aangepaste stu-
dio’s geeft de bewoners van de Lyster-
besse extra kansen om hun leven uit te 
bouwen zoals zij het willen.  

Op onze 1e Dominiek Savio Trail Run 
was het geloof in mensen met een be-
perking overduidelijk. Het enthousias-
me en de inzet op deze en andere ac-
tiviteiten doet ons allemaal bijzonder 
veel deugd. 

Enkel met uw steun slagen wij 
erin om mensen met een beper-
king méér kansen te geven.

Oprechte dank hiervoor. 

PHILIP VANNESTE 
GEDELEGEERD BESTUURDER  

V O E T B A L G O A L S

Zoveel mogelijk spelenderwijs bewegen 
is ook voor kinderen met een fysieke beper-
king noodzakelijk. 
Met uw steun werden de oude, versleten en 
onveilige goals vervangen. Voetbalplezier is 
opnieuw gegarandeerd. 

I N T E R A C T I E V E  S P E E L S E T

Met de interactieve speelset wordt bewe-
gen in een hedendaags kleedje gegoten.  
Zij gaan al spelend uitdagingen aan met 
moderne speel- en beweegtechnieken. 

Dankzij de steun van velen kunnen wij 
kleine en grote projecten realiseren 
voor kinderen, jongeren en volwas-
senen met een (neuro-)motorische of 
meervoudige beperking.

DANKZIJ UW STEUN
Kinderen krijgen kansen om te spelen en te leren 
op eigen tempo en volgens hun mogelijkheden.  
Jongeren ontwikkelen hun talenten en verleggen 
hun grenzen om hun eigen leven zo goed mogelijk 
te kunnen uitbouwen. 

SNOEZELEN

Het snoezelmateriaal zorgt ervoor dat kinderen 
in de klas een relaxatiemomentje kunnen in-
lassen en rust vinden.  Dit is nodig tijdens het 
drukke programma vol therapieën, werken in 
de klas en de verzorgingsmomenten.

IEDEREEN MEE OP STAP

De plooibare grote buggy is speciaal ont-
wikkeld voor kinderen met een handicap. Nu 
kunnen grotere kinderen ook makkelijker 
mee op uitstap,  mee boodschappen doen of 
‘gewoon’ naar de kapper. 

Wat een enthousiasme, wat een feest! 
De eerste editie van onze Dominiek 
Savio Trail Run was gewoonweg super. 

400 deelnemers meldden zich, van piepjong tot 
al wat ouder, vrienden, familie, medewerkers 
en collega’s van een aantal bedrijven.  Heel wat 
supporters waren op post onder een mooie zon.  
Het was dan ook écht genieten. 

Lopers en wandelaars werden onderweg 
aangemoedigd met een hapje en een drankje, 
muziek en het enthousiasme van de kinderen en 
jongeren die werden voortgeduwd in de rolwagens.  

Er werd dan ook ter plaatse beslist dat een 2de 
editie er gewoon moet komen. Hou onze informatie 
in de gaten.  En misschien al een trainingsplan 
opstellen? 

DOMINIEK SAVIO TRAIL RUN

GESCHENK IDEE
Ook een verjaardag of jubileum te vieren? 
Open je een nieuwe zaak of geef je zomaar 
een feestje? 

Doe zoals Veerle.  Zij organiseerde voor haar 50e 
verjaardag een feestje en vroeg haar gasten om 
als geschenk een gift te storten aan Dominiek 
Savio. 

Met de giften van Veerle en haar gasten konden 
we een toffe Climbkid installeren in ons nieuw 
kinderdagverblijf.  Super!


