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BOUW JIJ OOK MEE 
AAN KANSEN?
Onze jongeren met een (neuro-) motorische of 
meervoudige beperking van het secundair onderwijs 
leren en leven momenteel in een omgebouwd magazijn.  
Wij renoveren het schoolgebouw dan ook tot een 
hedendaagse school.

Onze leerlingen verdienen immers ook alle kansen om 
hun talenten te ontwikkelen.  Met de campagne ‘Samen 
kansen bouwen’ richten we voor hen aangepaste en 
moderne lokalen in.

Ons steunen?  
Tips en tricks vind je op onze website

 www.dominiek-savio.be/kansenbouwen

Word ook onze vriend 

Vriendengroepen, sympathisanten, bedrijven en verenigingen gaan aan de slag om voor en met onze jongeren 
benefietacties te organiseren.  Originele, grappige, lekkere en mooie acties,  met veel enthousiasme en recht uit 
het hart! Bekijk op www.gidts.be/kansenbouwen  de ‘Muur vol Vrienden’ met alle vrienden die reeds een actie 
organiseerden. 

Zin om ook aan te sluiten bij onze vrienden? Ga aan de slag, en organiseer een benefiet voor onze jongeren, neem 
deel aan activiteiten, doe een gift of kom letterlijk helpen bouwen.

Dominiek Savio Insitituut vzw ondersteunt  
kinderen, jongeren en volwassenen 
met een (neuro-) motorische beperking. 
Dominiek Savio Instituut maakt deel uit van 
Dienstencentrum GID(t)S.

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

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

NIEUWTJES

SAVE THE DATE
   
‘Vrienden van Dominiek Savio’ 
Zondag 24 september 

Van 10.00u tot  13.00u in Gits. 

Wi j  openen de deuren voor al le vr ienden 
van Dominiek Savio. 

Verken samen met uw fami l ie en vr ienden, 
nieuwe projecten en de verschi l lende real i -
sat ies voor k inderen, jongeren en volwas-
senen die dankzi j  uw steun mogel i jk  z i jn. 
 
En geniet  van een sprankelende recept ie 
op het Kasteeldomein.

Steun ons !

Dominiek Savio Instituut vzw 

BE22 4640 1126 1147  
Mededeling: GIFT 

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

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

Samen Kansen
Bouwen !
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TALENTEN ONTWIKKELEN
Uw steun helpt onze kinderen, jongeren en volwassenen 
met een beperking om zo zelfstandig mogelijk te leren 
en te leven in een aangename omgeving. Dankzij uw 
steun realiseren we mooie projecten.  

De bewoners van ‘Barriere’ en ‘De Molenreke’ genieten 
volop van hun nieuwe interieurs.  Kinderen met een 
zware zorgvraag spelen en leren dankzij nieuwe 
technologieën.  

En onze jongeren willen graag hun talenten ontwikkelen 
in een hedendaagse leeromgeving met aangepaste 
lokalen en therapieruimtes.  Met het project ‘Samen 
kansen bouwen’ zoeken wij vrienden die ons hierin 
willen steunen.  U leest er verder meer over. 

Meer nog dan te schrijven over deze mooie projecten, 
tonen wij u graag de realisaties ter plaatse in Gits. Op 
zondag 24 september gooien wij de deuren open voor 
de vrienden van Dominiek Savio.  Noteer 24 september 
alvast met stip in uw agenda.   Wij verwelkomen u en 
uw vrienden die dag graag bij Dominiek Savio.

Hartelijke groeten,
 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

De bewoners van Barriere willen jullie heel graag 
vertellen hoe mooi zij nu wonen.  En iedereen 
ging graag speciaal op de foto :  Tano, Peter, 
Randy, Pascal, Annemie en Claudine.  Luc en 
Elodie waren niet aanwezig. 

“ Tijdens de werken was het wat op de tanden 
bijten in een ander paviljoen.  Maar nu zijn wij 
heel blij met onze mooie living. De mooie foto’s 
van de zee, de beeldjes, de lampen en de stoelen, 
zeer goed.”

Dominiek Savio ondersteunt 175 volwassenen met een 
(neuro-)motorische beperking in de woongroepen en 
dagcentra in Gits en Rumbeke. Wij begeleiden hen in 
zorg en therapie, zij doen vrijwilligerswerk waar mogelijk 
of komen naar het dagcentrum. 

‘Barriere’ is één van de wooneenheden.  Barriere is de 
thuis van 9 volwassenen met een fysieke beperking.  
Om van de wooneenheid een échte thuis te maken, 
is een aangename en gezellige leefomgeving nodig. 
De individuele kamers van de bewoners werden al 
vernieuwd.  Nu kregen de gemeenschappelijke living en 
keuken een grondige renovatie : nieuwe ramen, vernieuwd 
keukenblok en een nieuw kleurtje op de muren. 

DANKZIJ UW STEUN!
De bewoners van de woongroep ‘Barriere’ 
genieten van een mooi gerenoveerde leefruimte 
met nieuwe meubeltjes,  schitterende decoratie 
én een gezellig terras. 

Dankzij uw steun konden de bewoners en medewerkers 
ook zorgen voor de finishing touch.   Catalogi werden 
bovengehaald en minutieus bekeken :  nieuwe stoelen,  
nieuw kastje, mooie lampen, spiksplinternieuwe 
decoraties.  Tot ieders groot plezier kon de woonruimte 
perfect worden ingericht. 

En met de nieuwe zonneluifels wordt het nu ook buiten 
nog meer genieten van het gezelschap en van de 
schitterende omgeving in Dominiek Savio. 

De ‘Barriere’-bewoners en medewerkers danken u 
van harte. 

"Alles mooi fris en gezellig. Het is 

aangenaam wonen in 'Barriere' .”

PROJECTEN
Met uw steun realiseerden we een aantal mooie 
projecten die voor onze kinderen, jongeren en 
volwassenen een groot verschil maken in hun 
kwaliteit van leven en leren. Elk project  heeft 
een meerwaarde in het dagelijks leven van 
mensen met een beperking.

Ingrijpende projecten zoals de renovatie van de 
badkamer voor jongeren.  Of kleinere aankopen 
van extra materialen voor het dagcentrum

“Wow! Een échte badkamer. Met nieuw bad en

nieuwe douche. Ik kan het bijna niet geloven."

Een aantal kinderen kunnen geen toetsenbord of 
joystick gebruiken om een computer te besturen.  
Het oogbesturingssysteem creëert voor hen heel 
wat kansen. Het is fantastisch dat de kinderen 
nu ook al spelend kunnen leren en hun grenzen 
verleggen.

Beki jk op www.gidts.be/steunons hoe 
Robbe enthousiast  aan de slag gaat.

Tafels en stoelen in De Molenreke

Met nieuwe tafels en kleurrijke stoelen is het 
voor 25 mensen van Molenreke aangenamer om 
samen te lunchen.  De stoelen zitten supergoed 
en de tafels zijn in de hoogte verstelbaar en 
gemakkelijk in te stellen op de hoogte van 
rolwagens.

Nieuwe badkamer

Van een doorleefde en ongezellige ruimte naar 
een sfeervolle moderne badkamer.  Baden en 
douchen is nu ook een écht verwenmoment voor 
onze jongeren :  sfeervolle verlichting,  mooie 
betegeling, een nieuw bad en een moderne 
douche !  

Bekijk de ‘voor en na’ op www.gidts.be/steunons. 


