
IN DEZE EDITIE
EXPERTISE
ONDERZOEK &
INNOVATIE
DANKZIJ  UW STEUN
BOUW MEE AAN KANSEN
NIEUWTJES

GEEF 'SAMEN KANSEN BOUWEN' NOG EEN DUWTJE IN DE RUG

Een paar maanden geleden gingen de werken aan het nieuwe schoolgebouw van start. 
De leerlingen volgen alvast de werkzaamheden op de voet.  

Dankzij uw steun kunnen we al heel wat aangepaste therapie- en klaslokalen inrichten in het 
nieuwe schoolgebouw. 

Geeft u ons ook nog een laatste duwtje in de rug om de inrichting van de lokalen rond te krijgen? 

NIEUWTJES

SAVE THE DATE
18 MEI 2019
DOMINIEK SAVIO TRAIL RUN

NIEUWSBRIEF
VRIENDEN VAN 
DOMINIEK SAVIO
December 2018

'DE WOLKENBOOM'
In januari verhuizen de kindjes van ons inclusief 
kinderdagverblijf ’t Stationnetje naar een nieuw 
gebouw. Helpt u mee de buitenspeelplaats in te 
richten?
 
STUDIOWONEN IN DE NIEUWE 
LYSTERBESSE
De bewoners van de woongroep Lysterbesse 
verdienen het om een zo kwalitatief en zo 
zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen. 
Bouwt u mee aan een mooie toekomst in een 
hedendaagse en aangepaste omgeving?

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

SAMEN KANSEN
BOUWEN

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

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

AFSLUITEND EVENT T.V.V. 
'SAMEN KANSEN BOUWEN'
 
Uniek parcours in en rond Dominiek Savio
Ouder-Kids Trail
Rolstoel- en buggyvriendelijk parcours
Sfeer gegarandeerd
 
Info:  dominieksaviotrail@gmail.com



EXPERTISE
Uw steun helpt kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking om 
hun talenten te ontplooien en om hun 
levenskwaliteit te verbeteren.

Bij Dominiek Savio kijken we naar de toe-
komst en zetten we in op innoverende tech-
nologieën en methodes. Onze jarenlange 
expertise in de ondersteuning van mensen 
met een beperking, samen met een fl inke 
dosis creativiteit,  zetten wij graag in om 
innovatieve oplossingen te bieden voor 
een zo goed mogelijke levenskwaliteit voor 
iedereen. 

En u helpt ons daarbij.  Dankzij uw 
steun kunnen wij onze expertise nog 
beter inzetten voor mensen met een 
beperking. Oprechte dank !

Ook ons logo en huisstijl verandert 
mee.  U vindt deze nieuwsbrief dan ook 
in de nieuwe stijl van Dominiek Savio, 
hedendaags en vol vertrouwen in een 
mooie toekomst. 

Hartelijke groeten, 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

Technologie is vandaag niet meer weg te den-
ken uit ons dagelijks leven.  Voor mensen 
met een beperking is technologie zelfs nog 
belangrijker om zo zelfstandig en zo vrij als 
mogelijk te leven. 

Met het fonds ‘onderzoek en innovatie’ in-
vesteren wij in specifiek wetenschappelijk 
onderzoek en de ontwikkeling en imple-
mentatie van vernieuwende technologieën 
binnen Dominiek Savio en Groep Gidts. Het 
integreren van technologie in onderwijs, 
zorg en tewerkstelling maakt het mogelijk 
om voor kinderen, jongeren en volwassenen 
extra kansen te creëren. 

De implementatie van oogsturingssystemen 
bijvoorbeeld maakt het gebruik van een 
computer voor velen toegankelijker, de mo-
gelijkheden tot communiceren verbeteren 
en domotica kan met 1 klik worden bediend. 

APP 'MIJN EIGEN PLAN' 

Een aantal mensen bij Dominiek Savio testen 
de app ‘Mijn Eigen Plan’.  Het opnieuw zelf 
organiseren van dagdagelijkse activiteiten 
bij problemen met het kortetermijngeheugen 
bijvoorbeeld, maakt de persoon opnieuw 
zelfstandiger.  

ALLE TERREIN ROLWAGEN

Wandelen in het bos, rijden in het zand 
of verplaatsingen in de sneeuw.  Met de 
alle terrein rolwagen worden de mooiste 
plekjes ook voor mensen met een beperking 
toegankelijk. 

In het secundair onderwijs biedt de cognitieve 
werkplekondersteuning vele mogelijkheden. 
In het CODAR-project werken jongeren met 
een uniek interactief projectiesysteem waarbij 
zij worden ondersteund en getraind in arbeid 
gerelateerde vaardigheden.  Samen gaan we 
zo op zoek naar nieuwe kansen. 

In de thuisomgeving kan de app ‘Mijn Eigen 
Plan’ ondersteuning bieden aan mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel.  
Een testproject van deze technologie werd 
opgestart. 

Enkel met uw steun blijft het mogelijk om 
innovaties in verschillende domeinen te 
ontwikkelen, te testen en te implementeren 
voor kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking.  

U leest meer over onze projecten 
'onderzoek en innovatie' op 
www.gidts.be/onderzoek-innovatie.
 

ONDERZOEK 
& INNOVATIE

HOOFD- EN OOGSTURING 

Dankzij hoofd- en/of oogsturingsystemen 
wordt het mogelijk om vlotter te communi-
ceren met de directe omgeving en via sociale 
media met de hele wereld. 

STEVIGE VOETBALTAFEL

In een rolwagen of minder mobiel?  
Dankzij de aangepaste voetbaltafel in de 
ontspanningsruimte van het internaat scoren 
alle jongeren doelpunten.

DANKZIJ UW STEUN



EXPERTISE
Uw steun helpt kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking om 
hun talenten te ontplooien en om hun 
levenskwaliteit te verbeteren.

Bij Dominiek Savio kijken we naar de toe-
komst en zetten we in op innoverende tech-
nologieën en methodes. Onze jarenlange 
expertise in de ondersteuning van mensen 
met een beperking, samen met een fl inke 
dosis creativiteit,  zetten wij graag in om 
innovatieve oplossingen te bieden voor 
een zo goed mogelijke levenskwaliteit voor 
iedereen. 

En u helpt ons daarbij.  Dankzij uw 
steun kunnen wij onze expertise nog 
beter inzetten voor mensen met een 
beperking. Oprechte dank !

Ook ons logo en huisstijl verandert 
mee.  U vindt deze nieuwsbrief dan ook 
in de nieuwe stijl van Dominiek Savio, 
hedendaags en vol vertrouwen in een 
mooie toekomst. 

Hartelijke groeten, 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

Technologie is vandaag niet meer weg te den-
ken uit ons dagelijks leven.  Voor mensen 
met een beperking is technologie zelfs nog 
belangrijker om zo zelfstandig en zo vrij als 
mogelijk te leven. 

Met het fonds ‘onderzoek en innovatie’ in-
vesteren wij in specifiek wetenschappelijk 
onderzoek en de ontwikkeling en imple-
mentatie van vernieuwende technologieën 
binnen Dominiek Savio en Groep Gidts. Het 
integreren van technologie in onderwijs, 
zorg en tewerkstelling maakt het mogelijk 
om voor kinderen, jongeren en volwassenen 
extra kansen te creëren. 

De implementatie van oogsturingssystemen 
bijvoorbeeld maakt het gebruik van een 
computer voor velen toegankelijker, de mo-
gelijkheden tot communiceren verbeteren 
en domotica kan met 1 klik worden bediend. 

APP 'MIJN EIGEN PLAN' 

Een aantal mensen bij Dominiek Savio testen 
de app ‘Mijn Eigen Plan’.  Het opnieuw zelf 
organiseren van dagdagelijkse activiteiten 
bij problemen met het kortetermijngeheugen 
bijvoorbeeld, maakt de persoon opnieuw 
zelfstandiger.  

ALLE TERREIN ROLWAGEN

Wandelen in het bos, rijden in het zand 
of verplaatsingen in de sneeuw.  Met de 
alle terrein rolwagen worden de mooiste 
plekjes ook voor mensen met een beperking 
toegankelijk. 

In het secundair onderwijs biedt de cognitieve 
werkplekondersteuning vele mogelijkheden. 
In het CODAR-project werken jongeren met 
een uniek interactief projectiesysteem waarbij 
zij worden ondersteund en getraind in arbeid 
gerelateerde vaardigheden.  Samen gaan we 
zo op zoek naar nieuwe kansen. 

In de thuisomgeving kan de app ‘Mijn Eigen 
Plan’ ondersteuning bieden aan mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel.  
Een testproject van deze technologie werd 
opgestart. 

Enkel met uw steun blijft het mogelijk om 
innovaties in verschillende domeinen te 
ontwikkelen, te testen en te implementeren 
voor kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking.  

U leest meer over onze projecten 
'onderzoek en innovatie' op 
www.gidts.be/onderzoek-innovatie.
 

ONDERZOEK 
& INNOVATIE

HOOFD- EN OOGSTURING 

Dankzij hoofd- en/of oogsturingsystemen 
wordt het mogelijk om vlotter te communi-
ceren met de directe omgeving en via sociale 
media met de hele wereld. 

STEVIGE VOETBALTAFEL

In een rolwagen of minder mobiel?  
Dankzij de aangepaste voetbaltafel in de 
ontspanningsruimte van het internaat scoren 
alle jongeren doelpunten.

DANKZIJ UW STEUN



EXPERTISE
Uw steun helpt kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking om 
hun talenten te ontplooien en om hun 
levenskwaliteit te verbeteren.

Bij Dominiek Savio kijken we naar de toe-
komst en zetten we in op innoverende tech-
nologieën en methodes. Onze jarenlange 
expertise in de ondersteuning van mensen 
met een beperking, samen met een fl inke 
dosis creativiteit,  zetten wij graag in om 
innovatieve oplossingen te bieden voor 
een zo goed mogelijke levenskwaliteit voor 
iedereen. 

En u helpt ons daarbij.  Dankzij uw 
steun kunnen wij onze expertise nog 
beter inzetten voor mensen met een 
beperking. Oprechte dank !

Ook ons logo en huisstijl verandert 
mee.  U vindt deze nieuwsbrief dan ook 
in de nieuwe stijl van Dominiek Savio, 
hedendaags en vol vertrouwen in een 
mooie toekomst. 

Hartelijke groeten, 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

Technologie is vandaag niet meer weg te den-
ken uit ons dagelijks leven.  Voor mensen 
met een beperking is technologie zelfs nog 
belangrijker om zo zelfstandig en zo vrij als 
mogelijk te leven. 

Met het fonds ‘onderzoek en innovatie’ in-
vesteren wij in specifiek wetenschappelijk 
onderzoek en de ontwikkeling en imple-
mentatie van vernieuwende technologieën 
binnen Dominiek Savio en Groep Gidts. Het 
integreren van technologie in onderwijs, 
zorg en tewerkstelling maakt het mogelijk 
om voor kinderen, jongeren en volwassenen 
extra kansen te creëren. 

De implementatie van oogsturingssystemen 
bijvoorbeeld maakt het gebruik van een 
computer voor velen toegankelijker, de mo-
gelijkheden tot communiceren verbeteren 
en domotica kan met 1 klik worden bediend. 

APP 'MIJN EIGEN PLAN' 

Een aantal mensen bij Dominiek Savio testen 
de app ‘Mijn Eigen Plan’.  Het opnieuw zelf 
organiseren van dagdagelijkse activiteiten 
bij problemen met het kortetermijngeheugen 
bijvoorbeeld, maakt de persoon opnieuw 
zelfstandiger.  

ALLE TERREIN ROLWAGEN

Wandelen in het bos, rijden in het zand 
of verplaatsingen in de sneeuw.  Met de 
alle terrein rolwagen worden de mooiste 
plekjes ook voor mensen met een beperking 
toegankelijk. 

In het secundair onderwijs biedt de cognitieve 
werkplekondersteuning vele mogelijkheden. 
In het CODAR-project werken jongeren met 
een uniek interactief projectiesysteem waarbij 
zij worden ondersteund en getraind in arbeid 
gerelateerde vaardigheden.  Samen gaan we 
zo op zoek naar nieuwe kansen. 

In de thuisomgeving kan de app ‘Mijn Eigen 
Plan’ ondersteuning bieden aan mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel.  
Een testproject van deze technologie werd 
opgestart. 

Enkel met uw steun blijft het mogelijk om 
innovaties in verschillende domeinen te 
ontwikkelen, te testen en te implementeren 
voor kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking.  

U leest meer over onze projecten 
'onderzoek en innovatie' op 
www.gidts.be/onderzoek-innovatie.
 

ONDERZOEK 
& INNOVATIE

HOOFD- EN OOGSTURING 

Dankzij hoofd- en/of oogsturingsystemen 
wordt het mogelijk om vlotter te communi-
ceren met de directe omgeving en via sociale 
media met de hele wereld. 

STEVIGE VOETBALTAFEL

In een rolwagen of minder mobiel?  
Dankzij de aangepaste voetbaltafel in de 
ontspanningsruimte van het internaat scoren 
alle jongeren doelpunten.

DANKZIJ UW STEUN



IN DEZE EDITIE
EXPERTISE
ONDERZOEK &
INNOVATIE
DANKZIJ  UW STEUN
BOUW MEE AAN KANSEN
NIEUWTJES

GEEF 'SAMEN KANSEN BOUWEN' NOG EEN DUWTJE IN DE RUG

Een paar maanden geleden gingen de werken aan het nieuwe schoolgebouw van start. 
De leerlingen volgen alvast de werkzaamheden op de voet.  

Dankzij uw steun kunnen we al heel wat aangepaste therapie- en klaslokalen inrichten in het 
nieuwe schoolgebouw. 

Geeft u ons ook nog een laatste duwtje in de rug om de inrichting van de lokalen rond te krijgen? 

NIEUWTJES

SAVE THE DATE
18 MEI 2019
DOMINIEK SAVIO TRAIL RUN

NIEUWSBRIEF
VRIENDEN VAN 
DOMINIEK SAVIO
December 2018

'DE WOLKENBOOM'
In januari verhuizen de kindjes van ons inclusief 
kinderdagverblijf ’t Stationnetje naar een nieuw 
gebouw. Helpt u mee de buitenspeelplaats in te 
richten?
 
STUDIOWONEN IN DE NIEUWE 
LYSTERBESSE
De bewoners van de woongroep Lysterbesse 
verdienen het om een zo kwalitatief en zo 
zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen. 
Bouwt u mee aan een mooie toekomst in een 
hedendaagse en aangepaste omgeving?

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

SAMEN KANSEN
BOUWEN

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

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

AFSLUITEND EVENT T.V.V. 
'SAMEN KANSEN BOUWEN'
 
Uniek parcours in en rond Dominiek Savio
Ouder-Kids Trail
Rolstoel- en buggyvriendelijk parcours
Sfeer gegarandeerd
 
Info:  dominieksaviotrail@gmail.com



IN DEZE EDITIE
EXPERTISE
ONDERZOEK &
INNOVATIE
DANKZIJ  UW STEUN
BOUW MEE AAN KANSEN
NIEUWTJES

GEEF 'SAMEN KANSEN BOUWEN' NOG EEN DUWTJE IN DE RUG

Een paar maanden geleden gingen de werken aan het nieuwe schoolgebouw van start. 
De leerlingen volgen alvast de werkzaamheden op de voet.  

Dankzij uw steun kunnen we al heel wat aangepaste therapie- en klaslokalen inrichten in het 
nieuwe schoolgebouw. 

Geeft u ons ook nog een laatste duwtje in de rug om de inrichting van de lokalen rond te krijgen? 

NIEUWTJES

SAVE THE DATE
18 MEI 2019
DOMINIEK SAVIO TRAIL RUN

NIEUWSBRIEF
VRIENDEN VAN 
DOMINIEK SAVIO
December 2018

'DE WOLKENBOOM'
In januari verhuizen de kindjes van ons inclusief 
kinderdagverblijf ’t Stationnetje naar een nieuw 
gebouw. Helpt u mee de buitenspeelplaats in te 
richten?
 
STUDIOWONEN IN DE NIEUWE 
LYSTERBESSE
De bewoners van de woongroep Lysterbesse 
verdienen het om een zo kwalitatief en zo 
zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen. 
Bouwt u mee aan een mooie toekomst in een 
hedendaagse en aangepaste omgeving?

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

SAMEN KANSEN
BOUWEN

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

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

AFSLUITEND EVENT T.V.V. 
'SAMEN KANSEN BOUWEN'
 
Uniek parcours in en rond Dominiek Savio
Ouder-Kids Trail
Rolstoel- en buggyvriendelijk parcours
Sfeer gegarandeerd
 
Info:  dominieksaviotrail@gmail.com


