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Bouw mee aan kansen
60 jaar Dominiek Savio

BOUW JIJ OOK MEE 
AAN KANSEN?
Onze jongeren uit het secundair onderwijs verdienen het 
om hun talenten te ontwikkelen. De grondige renovatie 
en uitbreiding van het oude gebouw is gestart. Met 
‘Samen kansen bouwen’ zamelen we fondsen in om 
hedendaagse en aangepaste les- en therapielokalen in 
te richten.

Ons steunen?  
Tips en tricks vind je op onze website

 www.dominiek-savio.be/kansenbouwen

Wij hebben nog een duwtje in de rug nodig voor 
de inrichting van het crea-lab en de redactieruimte.

In het crea-lab komt creativiteit ten volle aan bod. 
Individuele werkplekken geven rust en structuur, 
centrale werktafels creëren dan weer een creatieve 
dynamiek.  

In het crea-lab stimuleren we de jongeren naar een 
zo groot mogelijke creativiteit en zelfstandigheid. 

Leerlingen fotografie, journalistiek en grafische 
vormgeving gaan aan de slag in de redactieruimte. 
Het polyvalent medialokaal stimuleert hen om hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  

Dominiek Savio vzw ondersteunt 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met een (neuro-) motorische beperking. 
Dominiek Savio maakt deel uit van Groep Gidts.

Koolskampstraat 24 – 8830 Gits
www.dominiek-savio.be – www.gidts.be 

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

60 JAAR 
DOMINIEK SAVIO
SAVE THE DATE
Zondag 30 september 2018
Van 11u00 tot 17u00

Ontdek de innovaties van vandaag en morgen, 
volg de artistieke of actieve workshops, geniet 
met een hapje en een drankje van muziek, bezoek 
de interactieve tentoonstelling en de nieuwe 
beleefwinkel ‘hARTwerk’, ….   

En er is nog zo veel meer te beleven! 

Iedereen is van harte welkom. 
Info: ann.vandenhoucke@gidts.be
 

DOMINIEK SAVIO

Steun ons !

Dominiek Savio vzw 

BE22 4640 1126 1147  
Mededeling: GIFT 

Je ontvangt automatisch een fi scaal 
attest bij giften vanaf 40 euro per jaar.

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

Samen Kansen
Bouwen !
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VERTROUWEN
Elk van ons staat soms voor grote uitdagingen. En dan 
weet je … enkel met voldoende zelfvertrouwen, enkel 
als ik vertrouwen krijg van anderen, kan ik dit aan. Voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
is elke dag een nieuwe uitdaging. Elke dag gaan 
zij ervoor, met vertrouwen in zichzelf en in anderen. 

Ook extra uitdagingen gaan zij niet uit de weg. Velen 
willen hun grenzen verleggen. Daarvoor vertrouwen zij op 
hun eigen talenten én op de inzet en het enthousiasme 
van hun vrienden, begeleiders en vrijwilligers. Het slagen 
in een nieuwe uitdaging geeft dan ook telkens een 
fantastische boost. Zo creëren we voor onze jongeren 
kansen en uitdagingen door een leer- en leefomgeving 
te creëren waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Met uw blijvende steun slagen wij er in om aangepaste 
les- en therapielokalen in te richten, zodat hun talenten 
tot bloei kunnen komen. 

Dit jaar is voor Dominiek Savio een feestjaar. Al 60 jaar 
geniet Dominiek Savio het vertrouwen van vele kinderen, 
jongeren, volwassenen én van hun familie en vrienden. 
Graag vieren wij dan ook samen met u onze verjaardag. 
U leest er verder meer over. Wij hebben er alle vertrouwen 
in dat u als vriend van Dominiek Savio blijft helpen om 
samen grenzen te verleggen. Onze oprechte dank!

Hartelijke groeten, 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

GRENZEN VERLEGGEN
Een uitdaging aangaan, iets nieuws ondernemen, 
een andere omgeving ontdekken, er op uit 
trekken of een uitstapje maken. Ook mensen met 
een beperking verleggen graag hun grenzen met 
uitdagende activiteiten.  

"Ons zelfvertrouwen groeit als we  

uitdagingen tot een goed einde brengen."

Marie, Francis, Pieter, Matthias en Thijs, 
bewoners van de woongroep Montmartre: 

"Ondanks onze zware beperking organiseren we 
voor onze groep heel graag een teambuilding."

Met een (neuro-)motorische of meervoudige beperking 
pak je echter niet zomaar je rugzak in om te vertrekken 
voor een activiteit of om een uitstapje te maken. Het 
is telkens nodig om specifi eke zorg en professionele 
begeleiding te organiseren. Alles wordt tot in de puntjes 
voorbereid : vervoer, locatie,  begeleiding, zorg, voeding.  
Niets laten we over aan het toeval. 

De volwassenen bij Dominiek Savio leven elke dag samen 
in een woongroep. Met interne en externe activiteiten 
werken zij aan de teamgeest en het groepsgevoel. Dankzij 
een gezamenlijke daguitstap of door er eens een weekje 
samen op uit trekken, stappen zij even uit de dagelijkse 
routine en kunnen zij hun grenzen verleggen.

Samen met onze jongeren organiseren we met veel 
enthousiasme een tweejaarlijks zomerkamp. Met een 
gevarieerd en uitdagend aanbod en tal van activiteiten 
moedigen we de jongeren aan om hun grenzen te 
verleggen. Ze leren nieuwe dingen, hun zelfvertrouwen 
groeit en ze hebben een onvergetelijke tijd. 

Enkel dankzij de professionele begeleiders, de vele toffe 
vrijwilligers én met jullie steun, kunnen deze uitdagende 
activiteiten worden gerealiseerd.

PROJECTEN
Uw steun helpt klein en groot om hun grenzen 
te verleggen.  Buiten komen, frisse lucht 
opsnuiven, samen er op uit trekken in de 
directe omgeving of ietsje verder weg.  

“Heel blij! Het vele materiaal kan nu ook mee!" Holder de bolder

De kleuters en kinderen van het basisonderwijs 
gaan ook zeer graag op uitstap. Niet elk kind 
kan echter een lange afstand wandelen en 
dus moesten we extra rolwagens meenemen. 
Vandaag kunnen de kinderen even uitrusten op 
de nieuwe bolderkar en de rolwagens blijven 
nu thuis.    

Gezwind fietsen

De bewoners van de woongroep Balans trekken 
er graag op uit voor een fietstochtje. Voortaan 
beschikken de bewoners van Balans over een 
elektrische fiets voor hun woongroep. Wanneer zij 
er zin in hebben, gaan ze eens lekker uitwaaien. 

't Spoor Beweegt

’t Spoor Beweegt brengt mensen met een Niet-
Aangeboren Hersenletsel (NAH) samen. Met 
activiteiten en uitstapjes verleggen zij hun 
grenzen: zij brengen hun verhaal, zij komen 
terug buiten, zij leren opnieuw genieten. Bij een 
eerste uitstap dit jaar werden de geheimen van 
de goochelaar net niet ontrafeld.
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