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BOUW JIJ OOK MEE 
AAN KANSEN?
Onze jongeren uit het secundair onderwijs verdienen het 
om hun talenten te ontwikkelen.  Volgend jaar wordt het 
oude schoolgebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid. 
Met ‘Samen kansen bouwen’ richten we voor hen 
hedendaagse en aangepaste les- en therapielokalen in. 

Ons steunen?  
Tips en tricks vind je op onze website

 www.dominiek-savio.be/kansenbouwen

Warme acties 

Verenigingen, bedrijven en particulieren gaan ook 
dit jaar aan de slag met warme acties. Jong en oud 
slaan de handen in elkaar om voor en met onze 
jongeren mooie acties te organiseren. 

Wil jij, jouw vriendengroep, organisatie of bedrijf 
ook een benefietactie organiseren ten voordele 
van onze jongeren ?  Aarzel niet en contacteer ons. 
Wij helpen je graag op weg. 

Helpende Handen

Samen met onze jongeren gaan we ook zelf aan 
de slag.  In het atelier houtbewerking timmeren 
we bankjes bijvoorbeeld.  We hebben nog veel 
helpende handen nodig.  

Willen jij en jouw vrienden onze jongeren ook 
komen helpen ?  Laat het ons weten.  Wij geven 
graag meer informatie. 

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

VRIJWILLIGERS
CREËREN KANSEN
Ben je sociaal, handig, eerder sportief of een 
goede chauffeur?  Wil jij je tijd en talenten inzetten 
om onze kinderen, jongeren en volwassenen te 
ondersteunen?

Aarzel niet, en kom bij Dominiek Savio vrijwilligen.  
Wanneer het jou past. 

Vraag de gratis brochure 
‘Vrijwilligers creëren kansen’ aan bij 
vrijwilligersdienst@dominiek-savio.be 

Of bel ons voor een vrijblijvend gesprek 
op 0473 35 63 62 

DOMINIEK SAVIO

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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UW WARME STEUN
De 1e ‘Vrienden van Dominiek Savio’ werd een mooie 
dag, vol van oprechte warmte.  Wij gooiden met plezier 
de deuren open voor onze vrienden en sympathisanten 
en boden een unieke kijk achter de schermen. 

De bewoners, jongeren en medewerkers toonden 
graag de mooie realisaties in wonen, onderwijs en 
technologie. Realisaties die enkel mogelijk waren 
dankzij uw steun.  

Velen dragen ook het project ‘Samen kansen bouwen’ 
een warm hart toe.  Onze jongeren verdienen het 
immers om hun talenten te ontwikkelen in een 
aangenaam gebouw en hedendaagse lokalen. De 
nieuwe naam van het schoolgebouw is al bekend : 
‘Talentier’. 

Om het inrichten van de aangepaste les- en 
therapielokalen mogelijk te maken, zetten organisaties, 
bedrijven en particulieren hun schouders onder 
benefietacties voor onze jongeren. U leest er verder 
meer over. 

Uw steun is voor vele mensen met een beperking, voor 
hun familie en hun vrienden en voor de medewerkers 
van Dominiek Savio een hart onder de riem is.  
Oprechte dank !

Hartelijke groeten,
 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

De bewoners van Barriere en Contrabas waren er heel 
graag bij. Hun enthousiast onthaal, de verhalen over leren 
en leven van onze kinderen en jongeren, en een moment 
van bezinning bij de Stille Bron, namen de bezoekers 
mee in het dagdagelijkse verhaal van mensen met een 
beperking. 

Vele bezoekers waren sterk onder de indruk van de 
mogelijkheden en de impact van technologie op de 
communicatie- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
onze kinderen en jongeren. Enkel dankzij uw steun is 
het mogelijk nieuwe technologieën te ontdekken, te 
ontwikkelen en te implementeren in onze organisatie. 

Het project ‘Samen kansen bouwen’ werd druk bezocht.  
Na het verkennen van het huidige schoolgebouw en de 
lokalen waren de bezoekers unaniem :  zo snel mogelijk 
renoveren en de lokalen aanpassen en moderniseren. 

Dank aan Peter Bulckaen, peter van ‘Samen kansen 
bouwen’ voor zijn enthousiaste aanwezigheid. 

Onder een stralende zon werd met een gezellige babbel 
op het kasteelplein de ‘Vrienden van Dominiek Savio’ 
afgesloten.  De kunstwerkjes van onze ateliers en 
‘VOGELS’, creaties van onze jongeren, gedecoreerd door 
bekende Vlamingen, kenden veel succes.  Hartelijk dank 
aan de acteurs  voor hun belangeloze inzet. 

Foto's van de werken kan u bekijken op www.gidts.be/
steun-ons/projecten/samen-kansen-bouwen

VRIENDEN VAN 
DOMINIEK SAVIO
Op de eerste editie van de ‘Vrienden van Dominiek 
Savio’ toonden we heel graag ‘life’ wat we dankzij 
uw steun realiseren in Dominiek Savio.  

"De kunstwerkjes van onze ateliers  

door BV's, kenden veel succes!" 

en 'VOGELS' van onze jongeren, gedecoreerd

PROJECTEN
Niet alleen technologie, maar ook ‘eenvoudige’ 
dingen zoals een schildersezel, een aangepaste 
schommel, een goede zetel of een tamboerijn 
helpen onze kinderen en jongeren om zich te 
ontwikkelen, om te spelen, om zich goed te 
voelen.  

“De kindjes van de Krokodilklas gaan dankzij

het educatief spelmateriaal muzikaal uit de bol"

Educatief spelmateriaal

Voor de kleutertjes van de Rupsjesklas, 
Krokodilklas en Kikkerklas is speciaal 
geselecteerd speelgoed en educatief materiaal 
bijzonder welkom.  Het is voor hen, én voor 
de juffen,  nu volop genieten van een mooi, 
gevarieerd en aangepast aanbod.  De kindjes 
van de Krokodilklas gaan alvast muzikaal uit de 
bol.   

De Tovertafel

Een 20-tal kinderen en jongeren met een 
meervoudige beperking zijn voor elke activiteit 
afhankelijk van derden.  Samen met anderen 
iets spelen is bijzonder moeilijk. De tovertafel is 
voor hen ideaal.  Dankzij uw steun konden we 
ons eigen projectsysteem aankopen. 

Beki jk het f i lmpje van de tovertafel  op 
www.gidts.be/steun-ons/projecten.

Rust en ontspanning

Een comfortabele zetel is de nieuwe aanwinst 
voor onze jongeren. De balletjes in de zetel zijn 
goed voor de gewrichten en spieren. Het lichaam 
wordt goed ondersteund en door de verzwaarde 
flappen die over de jongere liggen, geeft de zetel 
een gevoel van geborgenheid.  Dit zorgt voor rust 
en ontspanning. 

IN ONZE MAILBOX
“De lachende gezichten  tijdens ons bezoek 
hebben mijn bewondering voor jullie werking 
alleen maar groter gemaakt”

"We blijven jullie een warm hart toedragen"

“Proficiat met jullie dagdagelijkse inzet. 
Jullie schrijven een prachtig verhaal waar 
jullie terecht trots op mogen zijn.”

“Bedankt voor het warme onthaal”

“Iedereen was heel tevreden en verwonderd 
wat allemaal gerealiseerd wordt met de gif-
ten. Ook beseffen we dat de noden groot zijn 
en de middelen goed besteed worden. 
Een warme  gezellige sfeer bij de tent.“


