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Beste lezer,

Bekruipt u soms ook het gevoel dat alles om u heen aan het veranderen is? Ook voor mensen 
met specifieke ondersteuningnoden lijkt alles wel aan het schuiven te zijn gegaan. Binnen 
de sector van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zorgt de – 
vaak verwarrende – invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) voor de nodige 
onzekerheid en commotie. Maar ook in de onderwijswereld heerst er veel verwarring bij 
ouders en professionelen. Dat komt dan weer door het nieuwe ondersteuningsmodel binnen 
het gewone onderwijs, ter vervanging van geïntegreerd onderwijs (GON). Iedereen lijkt 
zoekende.

In dit alles biedt Ten Dries, met haar twee scholen en multifunctioneel centrum (MFC), 
de zekerheid van een solide dienstverlening. Ons doel: een toekomstgerichte persoonlijke 
ontwikkeling in functie van een kwaliteitsvol leven. Dit is waar wij dagelijks aan werken, 
gedreven en vol geloof in de mogelijkheden van elk kind binnen een hartelijk, open en 
respectvol klimaat. We herbronnen voortdurend. Waar nodig sturen we de werking bij in 
functie van de noden van onze kleuters, jongeren en adolescenten.

De nieuwe huisstijl waarin we dit jaarverslag vorm gaven, toont dat ook Ten Dries continu 
in beweging blijft. Naast enkele cijfergegevens vertellen we u in dit jaarverslag graag over 
een aantal acties die we in 2016 vorm gaven. Ze illustreren drie van onze vijf strategische 
doelstellingen: het optimaliseren van de kwaliteit van leven, het bevorderen van inclusie en 
de ondersteuning van een fantastisch medewerkersklimaat.

Elk voorbije jaar is een uniek jaar, vol grote en kleine gebeurtenissen die leuke anekdotes 
opleveren. Dit kunnen we onmogelijk vatten in een verslag. Veel momenten uit 2016 
blijven warm nazinderen in ons geheugen. Eén voorbeeldje? Het grote geschenk dat onze 
‘zustervereniging’ Nevelland ons deed naar aanleiding van hun 40-jarig bestaan: een 
namiddag met Circus Fantasia op onze terreinen, compleet met foodtrucks en vuurspuwers, 
op maat van onze gasten. En dit onder een stralende zon. De beelden blijven op ons netvlies 
gebrand. U kunt meegenieten met de foto op de voorpagina van dit jaarverslag.

Voorwoord

Veel leesplezier,

Viviane Lootens, Patrick van Damme en Luc Goossens
Directie Ten Dries
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ENKELE CIJFERS OP 31.12.2016:

•	 In	Ten	Dries	waren		er102	kleuters,	jongeren	en	adolescenten	(kleuter-,	lager	en	secundair	
onderwijs)

¿ WIST JE DAT ... ?
... het schooljaar gestart was met 108 leerlingen en dat er tegen de kerstvakantie  
zes adolescenten hun weg vonden naar het ‘volwassen’ leven?
... bijna de helft van onze populatie adolescenten zijn? In september 2016 waren er 
in Ten Dries 16 kleuters (15 %), 40 jongeren (37 %) en 52 adolescenten (48 %).
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Ten Dries in cijfers

•	 Het	VAPH	vraagt	dat	het	MFC	Ten	Dries	op	jaarbasis	minstens	119	begeleidingsovereenkomsten		

realiseert.	In	2016	behaalden	we	er	ruimschoots	voldoende,	nl.	121,72	begeleidings-
overeenkomsten.

¿ WIST JE DAT ... ?
... 24 % van de kleuters 1 of meer nachten blijft slapen	
en	dat	dit	bij de adolescenten stijgt tot 60 %? 
... kleuters vaker blijven slapen omwille van de afstand 
tot thuis, maar dat dit bij de adolescenten vaker 
gebeurt omwille van de zorgzwaarte en in functie van 
zelfstandigheidstraining?
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Kleuters Jongeren Adolescenten

Enkel dagopvang Verblijf (1-3 nachten) Verblijf (>3 nachten)

¿ WIST JE DAT ... ?
... er jaarlijks 9 tot 12 nieuwe kinderen bijkomen? En dat dit vooral kleuters zijn (5 
tot 9)?
... er jaarlijks ongeveer evenveel kinderen uitstromen? En dat dit vooral 
adolescenten zijn?

•	 Onze	kleuters,	jongeren	en	adolescenten	(en	hun	ouders)	kiezen	of	ze	enkel	tijdens	de	dag	naar	Ten	

Dries	komen	of	ook	één	of	meerdere	nachten	blijven	slapen.	48	kinderen	of	jongeren	maken	
gebruik	van	de	gelegenheid	om	te	blijven	slapen.	De	verdeling	per	leeftijdscategorie	ziet	er	zo	uit:

•	 Ten	Dries	heeft	ook	een	Facebookpagina.	In	2016	steeg	het	aantal	‘vind-ik-leuks’	van	229	naar	
	361.	Op	het	moment	dat	dit	jaarverslag	wordt	gepubliceerd,	zijn	het	er	al	543.		
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•	 	Ten	Dries	ondersteunt	de	inclusie	van	leerlingen	met	een	motorische	problematiek	in	het	gewoon	
onderwijs.	We	doen	dit	op	drie	manieren:
◊	 	Door	ondersteuning	in	het	gewoon	onderwijs	(GON).	Ten	Dries	begeleidde		
	316	leerlingen,	waarvan	43	in	het	kleuteronderwijs,	120	in	het	lager	onderwijs,	113	in		
het	secundair	onderwijs	en	40	in	het	hoger	onderwijs.

◊	 	Door	individuele	training	en	begeleiding,	vaak	in	Ten	Dries,	maar	ook	thuis.	Zo	werden		
	31	kinderen	en	jongeren	door	het	MFC	begeleid:

	- 18	binnen	niet	rechtsreeks	toegankelijk	hulp	(attest	nodig)
	- 9	binnen	rechtstreeks	toegankelijke	hulp	(geen	attest	nodig)
	- 	4	schakelden	tussen	rechtstreeks	en	niet	rechtsreeks	toegankelijke	hulp.

◊	 Door	ondersteuning	en	vorming	van	professionelen	en	vrijwilligers,	thuis	of	op	locatie.	Dit	gebeurt	
zowel	door	Buitengewoon	Onderwijs	(BuO)	als	door	het	multifunctioneel	centrum	(MFC)	Ten	Dries.

•	 In	Ten	Dries	werken	er	heel	wat	gemotiveerde	medewerkers.	Hieronder	enkele	cijfers	voor	het	MFC	en	
het	BuO:
◊	 	In	het	MFC	werkten	er	in	2016	bij	benadering	92	voltijdse	equivalenten	en	op	31	december	2016		
	
werkten	er	ongeveer	120	individuele	medewerkers.	

◊	 In	de	scholen	werkten	in	2016	ongeveer	96	individuele	medewerkers.	

•	 	Ten	Dries	kan	niet	zonder	de	hulp	van	vrijwilligers:

◊	 	10	vrijwilligers	engageerden	zich	in	2016	wekelijks	in	de	werking	met	de	kinderen	en	
adolescenten.

◊	 Daarnaast	zetten	heel	wat	mensen	zich	sporadisch	in	om	een	activiteit	mogelijk	te	maken:	
	
In	totaal	hielpen	54	vrijwilligers	en	29	studenten	een	handje	mee	in	2016.	Samen	werkten		
	
zij	meer	dan	1.500	uren,	wat	staat	voor	maar	liefst		40	werkweken.



Levenskwaliteit is een centraal begrip in de werking van Ten 
Dries. We willen dat kleuters, jongeren en adolescenten zich 
goed voelen, dat ze betrokken kunnen en mogen zijn op hun 
omgeving en dat ze binnen hun eigen mogelijkheden hun plan 
leren trekken. 
Inzetten op levenskwaliteit start met het aandachtig luisteren 
naar vragen en wensen. Vaak maken kleine dingen een groot 
verschil. Meer slaapcomfort, de inhoud van je eigen programma 
mee vorm kunnen geven, de tijd nemen voor communicatie, 
zelfstandig een taak mogen uitvoeren … Het zijn allemaal 
elementen die een rol spelen bij de levenskwaliteit van de 
kleuters, jongeren en adolescenten in Ten Dries.
Op de volgende pagina’s vertellen we meer over twee 
initiatieven die specifiek gaan over levenskwaliteit: het 
tevredenheidsonderzoek en het programma Rots en water.6

Levenskwaliteit



TEVREDENHEIDSONDERZOEK
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Het	tevredenheidsonderzoek,	dat	in	februari	2016	werd	uitgevoerd	bij	99	kleuters,	jongeren	en	
adolescenten	(KJA)	in	Ten	Dries,	geeft	ons	inzicht	in	hun	tevredenheid	en	emotioneel	welbevinden.	
Algemeen	toonden	de	resultaten	dat	het	met	de	levenskwaliteit	van	de	KJA	goed	zit.	Natuurlijk	gingen	
we	ook	op	zoek	naar	verbeterpunten.	We	geven	graag	een	aantal	voorbeelden	van	afspraken	die	
gemaakt	werden	op	basis	van	de	resultaten	van	deze	bevraging.

In	de	leefgroep

•	 Het	is	voor	de	KJA	belangrijk	om	regelmatig	de	
leefgroeps-	en	persoonsgebonden	afspraken	te	
herhalen	en	te	kaderen	binnen	de	pedagogische	
aanpak.

•	 De	KJA	willen	duidelijk	horen	waarom	hun	
wensen	op	vlak	van	slaapkamerverdeling	niet	
altijd	ingewilligd	kunnen	worden.

•	 Jongeren	en	adolescenten	met	betere	mobiele	
mogelijkheden	vonden	dat	er	voor	hen	niet	zo	
veel	spelmateriaal	aanwezig	is.	Er	werden	op	
basis	hiervan	vijf	nieuwe	gocarts	aangeschaft,	die	
sindsdien	intensief	gebruikt	worden.

•	 De	KJA	waarderen	heel	erg	dat	de	begeleiders	
volgens	een	vast	uurrooster	werken,	dat	in	vele	
leefgroepen	gevisualiseerd	wordt.

•	 De	verzorging	gebeurt	door	(te)	veel	verschillende	
medewerkers	.	Op	basis	van	deze	feedback	wordt	
waar	mogelijk	rekening	gehouden	met	individuele	
wensen.	Er	wordt	gewerkt	met	een	vast	schema	
dat	voorspelbaar	is	en	houvast	biedt.

•	 Het	is	soms	druk	in	de	groepen	omdat	er	erg	
veel	mensen	passeren.	Daarom	werden	een	
aantal	afspraken	opnieuw	onder	de	aandacht	
gebracht	bij	alle	KJA	en	medewerkers:	het	
gebruik	van	‘niet-storen’-bordjes	tijdens	de	
maaltijdmomenten,	de	gedragscode	voor	
medewerkers	om	zoveel	mogelijk	info	door	te	
geven	via	mail	i.p.v.	mondeling	in	het	bijzijn	van	
de	groep	...		
Op	deze	manieren	voorkomen	we	dat	groepen	te	
veel	gestoord	worden.

In	de	school

•	 Sommige	adolescenten	zouden	graag	eens	
kunnen	‘spijbelen’.	We	proberen	hierop	in	te	
spelen	met	het	individuele	leerprogramma	
voor	de	leerlingen	van	de	toekomstklassen.	Dit	
programma	wordt		samen	met	hen	opgemaakt.	
Ze	kunnen	eventueel	een	uitslaapmoment	
inbouwen.	Echt	spijbelen	mogen/kunnen	ze,	net	
als	op	andere	scholen,	inderdaad	niet.	

•	 Sommige	KJA	voelen	zich	tijdens	speeltijden	wat	
onveilig	in	de	lange	gang.	Daarom	werden	de	
speeltijdzones	voor	de	lagere	en	de	secundaire	
school	afgebakend.	De	kleuters	vertrekken	
wat	vroeger	naar	de	leefgroep.	Het	idee	om	
speeltijden	voor	kleuter	en	lagere	school	op	een	
andere	plaats	te	laten	doorgaan	wordt	verder	
bekeken.

Niet alleen inzichten en werkpunten, maar ook een aantal leuke 
uitspraken uit de bevraging bleven ons bij ...
Een	jongere:	‘Ik	ben	wel	al	eens	boos	geweest,	maar	dat	is	lang	geleden.’
Een	jongere:	‘Ik	wil	meer	een	mannenschool.’
Een	jongere	vertelt	bij	zijn	leerkracht	terecht	te	kunnen	als	hij	problemen	
heeft.	‘Dat	is	toch	ook	zijn	job	zeker!’
Een	adolescent	zegt	heel	uitdrukkelijk	dat	hij	het	WEL	leuk	vindt	als	er	veel	
mensen	in	de	leefgroep	en/of	klas	binnenkomen,	‘vooral	als	het	mooie	
meisjes	zijn’.

Leerlingenvervoer

•	 De	busritten	duren	voor	sommigen	te	lang.	
Daarom	werd	er	van	acht	naar	twaalf	busritten	
gegaan	voor	hetzelfde	aantal	leerlingen,	wat	de	
rijtijd	beperkt.

•	 De	busrit	wordt	niet	door	iedereen	als	
aangenaam	ervaren.	Er	werd		met	de	kinderen	
voor	wie	dit	een	probleem	is	bekeken	op	welke	
manier	de	rit	rustiger	en	veiliger	kan	verlopen.	
Er	wordt	ook	een	vorming	aangeboden	voor	de	
busbegeleiders	over	het	omgaan	met	de	KJA.



ROTS EN WATER
Wat is Rots en water?

Sinds	eind	2016	werken	we	in	Ten	Dries	met	‘Rots	en	water’,	een	psycho-fysiek	
weerbaarheidsprogramma.	Psycho-fysiek	betekent	dat	je	fysieke,	mentale	en	sociale	vaardigheden	
aanleert	door	middel	van	lichamelijke	oefeningen.	De	vaardigheden	hebben	betrekking	op	het	
verminderen	van	conflicten	met	mensen	in	je	omgeving,	jezelf	leren	verdedigen	en	het	aangaan	en	
onderhouden	van	contacten	met	andere	mensen.

De	training	‘Rots	en	water’	wordt	zoveel	mogelijk	aangepast	aan	de	leerdoelen	van	elke	groep.		
Thema’s	die	vaak	aan	bod	komen	zijn	bijvoorbeeld:

	· Stevig	staan:	gronden,	centreren	en	focussen
	· Rots	en	waterhouding,	waarmee	we	ons	respect	uiten	voor	ons	zelf	en	de	ander
	· Concentratie	en	focus	
	· Sterk	staan,	zelfvertrouwen
	· Lichaamshouding:	wat	straal	ik	uit	en	hoe	ziet	de	ander	mij
	· Hoe	zie	ik	de	ander	en	hoe	reageer	ik	op	een	gepaste	manier
	· Hoe	ga	je	om	met	groepsdruk	en	pesterijen
	· Grenzen	aangeven	en	respecteren
	· Intuïtie
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Rots en water in Ten Dries

In	oktober	2016	volgden	vijf	medewerkers	een	3-daagse	opleiding	‘Rots	en	water’.	Vol	enthousiasme	en	
goede	ideeën	keerden	ze	terug	en	gingen	onmiddellijk	aan	de	slag.	In	het	lager	onderwijs	maakten	de	
klas	van	Dominique,	Nele	A.	en	Timmy/Nele	D.V.		als	eerste	kennis	met	deze	methodiek.	In	het	secundair	
onderwijs	waren	de	klas	van	Annelies	en	de	klas	van	Lien	‘proefkonijnen’.

Op	een	spelende	manier	leerden	ze	van	hun	lichaam	een	rots-,	lucht-	en	waterkasteel	te	maken	en	hoe	
op	een	respectvolle	manier	hun	grenzen	aan	te	geven.	
Het	werd	een	mooie	start	en	de	motivatie	bleef	groeien.	De	overtuiging	dat	‘Rots	en	Water’	een	erg	
waardevolle	methode	is	voor	het	stimuleren	van	de	weerbaarheid	en	het	stevig	in	het	leven	staan,	
mondde	uit	in	een	verdere	uitbouw	binnen	Ten	Dries.	

De	ambitie	is	om	alle	kleuters,	jongeren	en	adolescenten	de	komende	jaren	te	laten	kennismaken	met	
deze	leuke	manier	van	werken.	Zo	krijgen	ze	een	goede	basis	om	stevig	en	weerbaar	in	hun	schoenen	
te	staan.	In	het	schooljaar	2017-2018	krijgen	alle	leer-	en	functionele	klassen	‘Rots	en	Water’	in	hun	
lessenpakket.	In	de	verdere	toekomst	hopen	we	de	methodiek,	met	de	nodige	aanpassingen,	ook	aan	te	
bieden	in	ervaringsgerichte-	en	kleuterklassen.	



Inclusie
Elke burger heeft het recht om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Inclusie betekent dat 
we deze deelname voor iedereen mogelijk maken. Ten Dries zet hier op heel veel manieren op in. 
Enkele voorbeelden zijn: allerlei uitstappen met de kinderen en jongeren, leerlingen buitengewoon 
onderwijs die in contact komen met leerlingen gewoon onderwijs, buurtbewoners of mensen uit de 
bedrijfswereld die op bezoek komen, en meer. We laten u graag kennismaken met twee bijzondere 
initiatieven die plaatsvonden in 2016: het inclusief Engels taalkamp en de Buitenspeeldag.

INCLUSIEF ENGELS TAALKAMP

In	samenwerking	met	de	gemeente	Nevele	en	twee	professionele	docenten	Engels	van	VZW	CreaLan		
(=	creative	language),	organiseerde	Ten	Dries	in	de	zomervakantie	een	inclusief	Engels	taalkamp.	
Kinderen	met	en	zonder	beperking	werden	er	spelenderwijs	in	de	Engelse	taal	ondergedompeld.		
De	nadruk	lag	op	creatief	werken	en	heel	veel	vertellen	in	het	Engels.		

Kinderen	zonder	beperking	uit	het	4de,	5de	en	6de	leerjaar	speelden	een	week	lang	samen	met	lagere	
schoolkinderen	met	een	beperking.	We	kozen	voor	een	kleinschalig	project	met	maximum		
20	deelnemers.	Dit	zorgde	voor	een	goede	mix	van	kinderen	met	en	zonder	beperking,	die	op	een	heel	
laagdrempelige	manier	een	week	met	elkaar	doorbrachten.

10

¿ WIST JE DAT ... ? 
... Ten Dries in 2016 met het inclusiekamp een award voor waardengericht 
ondernemen van Tabor won? 
... Tabor een netwerk is van meer dan 60 organisaties, waar ook Ten Dries lid van 
is? Samen zetten we in op waardengericht ondernemen in de sectoren welzijn, 
gezondheid en onderwijs. 
... het inclusief taalkamp zelfs in het VRT-nieuws kwam? Je kan het filmpje bekijken 
op www.tendries.be/inclusief-taalkamp.



BUITEN - 
SPEELDAG

Op	woensdagnamiddag		
19	april	ging	voor	de	eerste	
keer	op	de	terreinen	van	Ten	
Dries	de	‘Buitenspeeldag’	
door,	in	samenwerking	
met	de	jeugddienst	en	de	
kinderopvangdienst	van	de		
gemeente	Nevele.	250	
kinderen	uit	de	gemeente	
Nevele	kwamen	in	Ten	
Dries	samen	buitenspelen.	
Stoepkrijten,	een	levensgroot	
kickerspel	spelen,	
basketballen,	sjoelen,	
zich	laten	schminken,	
springkasteel,	go-carts	-	en	
fietsparcours,	kinderdisco	...	
Het	werd	een	fantastische	
namiddag.
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Medewerkers-
klimaat
De	kerncompetenties	in	Ten	Dries	zijn:	Hartelijk,	Innovatief,	Professioneel	&	
Flexibel.	Ten	Dries	zet	in	op	een	aangenaam	en	positief	klimaat	voor	haar	
professionele	medewerkers.

In	2016	maakten	we	onder	begeleiding	van	Melissa	Plasschaert	van	Tabor	
voor	elke	functie	in	Ten	Dries	een	functieprofiel.	Op	een	studievoormiddag	
bepaalden	de	medewerkers	voor	elke	functie	wat	de	vijf	belangrijkste	
functiegebonden	competenties	zijn,	met	andere	woorden	welke	talenten	
iemand	moet	hebben	om	de	functie	goed	te	kunnen	uitvoeren.	

Een	goed	omschreven	functieprofiel	geeft	richting	gedurende	de	hele	
loopbaan:	van	selectie	en	aanwerving,	over	functioneringsgesprekken	en	
opleidingskansen,	tot	einde	loopbaan.
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¿ WIST JE DAT ... ?
...	er	meer	dan	30	verschillende	functieprofielen	zijn	in	Ten	Dries?
...	er	in	2016	twee	nieuwe	functies	bij	kwamen,	namelijk:	
medewerker	communicatie	en	externe	relaties	en	begeleider-
verpleegkundige?

Ten	Dries	ontwikkelde	in	2016	een	‘toolbox	
medewerkersbeleid’.	Dit	is	een	verzameling	
van	methodieken	die	individuele	medewerkers	
en	teams	kunnen	gebruiken	ter	ondersteuning	
van	hun	functioneren.	In	de	toolbox	zitten	
bijvoorbeeld	de	methodieken	‘Broodje	gezond’	
voor	individuele	feedback,	‘Klein	onderhoud’	
voor	teamfeedback,	‘De	zones	van	comfort’	…	

De	toolbox	werd	voorgesteld	aan	alle	
medewerkers,	die	hier	te	allen	tijde	beroep	op	
kunnen	doen.	Ook	deelde	Ten	Dries	dit	nieuwe	
initiatief	met	collega’s	van	andere	organisaties	
op	een	studiedag	van	Tabor.



Ten Dries zoekt 
bondgenoten
Dit	was	2016	…	Nu	op	naar	de	toekomst!

Ten	Dries	is	een	bruisende	organisatie	waar	innovatie	centraal	staat.	Er	zijn	veel	ideeën,	maar	niet	altijd	
voldoende	middelen.	

We	blijven	inzetten	op	de	levenskwaliteit	van	de	kinderen	en	jongeren,	met	onderwijs,	therapie,	
begeleiding,	hulpmiddelen	en	activiteiten.	Ook	infrastructuur	speelt	een	belangrijke	rol	in	kwaliteit	van	
leven	en	wonen.	Hier	staan	we	de	komende	tijd	voor	een	belangrijke	uitdaging.	Samen	met	aRCHITEC	
maakten	we	een	masterplan	voor	wat	het	Ten	Dries	van	de	toekomst	zou	kunnen	zijn.	

Nieuwe	gebouwen	die	zijn	aangepast	aan	de	huidige	normen	op	gebied	van	
comfort,	privacy	en	ecologie	bieden	aan	kinderen	en	jongeren	de	omgeving	die	ze	
verdienen.	Maar	de	financiering	hiervan	is	jammer	genoeg	niet	vanzelfsprekend.	

De	overheid	betaalt	50	tot	70	%	van	wat	er	nodig	is,	afhankelijk	van	het	project.	De	overige	middelen	
moet	Ten	Dries	zelf	voorzien.	Daarom	gaan	we	op	zoek	naar	bondgenoten.
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Bondgenoten	betekent	voor	ons	geven	én	nemen,	en	streven	naar	een	
meerwaarde	voor	iedereen.

Wij	dromen	van	duurzame	samenwerkingen	met	...
…	sportverenigingen	die	door	sponsoracties	hun	sportprestaties	nóg	meer	betekenis	geven
…	bedrijven	die	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	in	woord	en	daad,	in	samenwerking	met	Ten	
Dries
…	vrijwilligers	die	door	hun	inzet	de	kinderen	en	jongeren	nieuwe	mogelijkheden	bieden,	en	hier	zelf	
veel	voldoening	uit	halen
…	bondgenoten	die	samen	met	ons	investeren	in	de	toekomst	van	de	kinderen	en	jongeren	van	Ten	
Dries

En	misschien	wil	onze	nieuwe	bondgenoot	wel	...
…	geïnspireerd	worden	door	getuigenissen	van	sprekers	van	Ten	Dries
…	een	zinvolle	en	originele	teambuilding	door	een	dagje	te	komen	samenwerken	met	de	kinderen	en	
jongeren	in	Ten	Dries
…	gebruik	maken	van	onze	vergaderzalen	in	een	mooie,	groene	omgeving
...	met	ons	nadenken	over	andere	manieren	waarop	Ten	Dries	ook	hem	of	haar	kan	helpen	groeien

Wilt	u	hierover	met	ons	meedenken?		
Kent	u	een	vereniging,	school	of	bedrijf	die	we	kunnen	aanspreken?		
Neem	gerust	contact	op	met	Karen	Scheire	(karen.scheire@tendries.be,	09	371	60	66),	of	kom	naar	
onze	ontbijtsessie	op	24	november	2017,	van	8	tot	10	uur.

Ook	u	kunt	Ten	Dries	steunen,	met	een	eenmalige	gift	of	met	een	maandelijkse	opdracht	op	de	
giftenrekening	BE87	8900	1480	8594.	Vanaf	40	euro	ontvangt	u	een	fiscaal	attest.	Hiermee	kunt	u	45%	
van	uw	gift	recupereren	via	belastingvermindering.

Liever	eerst	wat	meer	informatie?	Laat	u	inspireren	op	onze	website:	www.tendries.be/bondgenoten	
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¿ WIST JE DAT ... ?
...	Ten	Dries	al	heel	wat	mooie	samenwerkingen	heeft	met	serviceclubs,	als	Kiwanis	
en	Lions,	en	bedrijven,	zoals	Andres	nv?	
...	we	in	2016	maar	liefst	79	schenkingen	van	sympathisanten	ontvingen?	
...	we	dankzij	deze	samenwerkingen	en	individuele	giften	een	busje,	verschillende	
oogbesturingssystemen	en	verzorgingsbedden	konden	aankopen?	
...	Ten	Dries	in	2016	voor	het	eerst	deelnam	aan	Music	for	Life,	en	dit	in	2017	
opnieuw	zal	doen?	
Een	grote	dankjewel	aan	iedereen	die	ons	steunde!	

Uw	gift	helpt	de	werking	vooruit	en	is	een	hart	onder	de	riem	voor	onze	jongeren	
en	adolescenten,	medewerkers	en	vrijwilligers.



Ten Dries vzw

Dennendreef 62, 9850 Landegem

09 371 60 66

tendries@tendries.be

www.tendries.be

tendries
L A N D EG E M

Over	Ten	Dries

Ten	Dries	is	een	warme	plek	in	Landegem,	waar	een	honderdtal	kinderen	en	
jongeren	tussen	1	en	25	jaar	met	een	motorische	of	meervoudige	beperking	zich	
thuis	voelen.	Ze	kunnen	zich	maximaal	ontplooien	dankzij	aangepast	onderwijs,	
de	leefgroepswerking,	hulpmiddelen	en	therapie.	Ook	voor	hun	ouders	en	
ruimere	omgeving	is	er	een	uitgebreid	aanbod	van	vorming	en	ondersteuning.

Ten	Dries	bestaat	uit	twee	scholen	en	een	multifunctioneel	centrum	(BuBao,	
BuSO	en	MFC).

Ook	voor	wie	niet	naar	school	gaat	in	Ten	Dries	is	er	een	ruim	aanbod	van	advies,	
training	en	begeleiding	(ondersteuning	in	het	gewoon	onderwijs,	mobiele	en	
ambulante	begeleiding).	Dit	aanbod	geldt	zowel	voor	kinderen	en	jongeren	met	
een	beperking	of	een	vermoeden	van	een	beperking,	als	voor	de	mensen	om	hen	
heen:	ouders	en	familie,	vrijwilligers	en	professionelen.


