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GETUIGENISSEN 1

‘Ik herinner mij het moment dat mijn ouders terugkwamen van het ziekenhuis.  

Ze waren uitgeput en straalden een soort van onmacht en droefheid uit.  

We zijn in het salon gaan zitten. Mijn vader is naast mij komen zitten en mijn  

moeder begon mij uit te leggen wat de dokters over mijn zus hadden gezegd. 

(…) Ik herinner me dat ik niet alles begreep wat ze zei omdat het zo’n schok  

was dat ik niet kon horen wat ze mij vertelden. Bovendien konden ze me niet  

zo heel veel zeggen, want de dokters waren nogal vaag gebleven over  

de evolutie van de ziekte van mijn zus.’

‘Mijn zus heeft in een universitair 

ziekenhuis een ingrijpende medische 

ingreep ondergaan. Tal van dokters 

zorgden voor haar, maar zij legden ons 

maar kort uit, met termen die ik niet 

begreep, wat ze deden om mijn zus  

te helpen. Pas sinds heel kort en dankzij 

haar kinesist heb ik begrepen welke 

diverse ingrepen zij had ondergaan.’

‘Mijn broer blijft mijn broer.  

Hij is zoals hij is. Ik voel alleen maar 

liefde voor hem, ondanks de ruzies  

die wij als kinderen hadden.  

Nu goed, dat zijn ruzies die elke broer  

en zus wel hebben. We plaagden elkaar. 

We maakten bijvoorbeeld ruzie over  

de tv-programma’s waarnaar we zouden  

kijken, of omdat hij een van mijn 

speelgoedjes had afgepakt.  

Maar onze ruzies duurden nooit lang.’

‘Ik herinner mij dat ik mijn neven en nichten samen zag spelen  

en dat ik dan een beetje jaloers was omdat ik nooit met mijn broer  

had kunnen spelen zoals zij, maar dat ging over.  

(…) Ik ben nogal vergroeid met mijn broer.  

Ik bedoel: ik zie wanneer hij honger of dorst heeft.  

Er waren bijvoorbeeld periodes waarin hij van mijn moeder  

geen eten aanvaardde. Ik nam het dan van haar over en met  

mij heeft hij altijd willen eten. (…) Hij kwam bij mij slapen in mijn bed.’
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‘Ik heb in ons gezin geen verandering gezien.  

Zolang ik mij herinner, is het er altijd op dezelfde  

manier aan toegegaan. Mijn ouders hielden zich veel  

bezig met mijn broer, en mijn broers en zussen en ik,  

wij speelden samen en we maakten ook veel ruzie.  

Maar ik heb altijd veel voor mijn broer gevoeld,  

misschien omdat we erg op elkaar lijken en we bijna  

even oud zijn.’

‘Tot haar vijftiende was zij mijn 

speelkameraad. En toen was het  

plots gedaan. Op een winderig  

strand smeekte ik haar of ik mee  

mocht met haar vriendinnen, zoals  

altijd. Maar ze gaf geen enkele uitleg, 

ook niet toen ik weende.  

(…) Wat is er veranderd?  

Ze durft het mij niet te zeggen  

en ik durf het haar ook niet te zeggen.  

Ze komt uit het strandhokje, en hop,  

het was gedaan. Mijn zus is niet 

 langer mijn speelkameraad, mijn 

vriendin, degene op wie ik kwaad  

kan zijn. Ik heb een beperking  

en mijn zus niet.’

‘(…) Ik ben begonnen aan een 

opleiding kine en volgde dan 

ergotherapie. Daarna heb ik mij 

georiënteerd naar studies voor 

gespecialiseerd opvoeder.  

Altijd heb ik mijn broer willen nemen 

als onderwerp voor mijn thesis.  

Sinds mijn broer er is, heb ik altijd 

al willen werken in de wereld van 

mensen met een beperking. (…).’

‘Vóór de dood van mijn vader zorgden mijn broer, mijn zus en ik om  

beurten voor mijn zus. (…) Onze vader heeft ons nooit om onze mening  

gevraagd toen hij nog leefde. Zolang hij het aankon, zorgde hij alleen  

voor onze zus. Daarna heeft hij ons haar aanwezigheid opgedrongen.  

Nu hij er niet meer is, ben ik de enige van mijn broers en zussen  

die zich met mijn zus inlaat. Nu zou ik een structuur willen vinden  

die het hele jaar open is en waar ze terecht kan.  

Ik neem daar de nodige stappen voor.’

1 Deze getuigenissen werden aangehaald door Marie-Claire Haelewyck (UMons),  
tijdens de meeting bij het lanceren van de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting,  
‘Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en jongeren met een beperking’, op 22 januari 2018.
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EEN CONFRONTERENDE 
LEVENSERVARING  
OP DE AGENDA ZETTEN
De aanwezigheid van een kind met een beperking in een gezin 
heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de naasten. In 
de eerste plaats zijn dat uiteraard de ouders. Maar een beper-
king heeft ook invloed op de broers en zussen en hun onder-
linge relaties, op de ontwikkeling van hun identiteit en op hun 
dagelijks leven.

Deze levenservaring is nog maar op kleine schaal onderzocht 
in België, zowel door de wetenschappelijke wereld (er zijn maar 
enkele publicaties over de thematiek) als door de actoren uit het 
verenigingsleven (ze zijn met weinig en hebben weinig midde-
len) of de filantropie.

Broers en zussen van kinderen met een beperking spreken 
maar weinig – of zelfs helemaal niet – over hun dagelijkse er-
varing. Maar ook zij leven, net als de ouders, met de beperking 
van hun zus of broer en ze erven zware verantwoordelijkheden.

Vaak wordt het brus-zijn als een last voorgesteld, maar het kan 
ook een factor zijn die nieuwe vormen van solidariteit creëert 
en nieuwe competenties aanboort. Het kan zelfs een kataly-
sator zijn van openheid, zowel binnen het gezin als op maat-
schappelijk vlak.

Na diverse verkennende acties heeft de Koning Boudewijnstich-
ting zich voorgenomen om deze bijzondere ervaring beter te 
leren kennen en haar op de agenda van de sector van personen 
met een handicap en de samenleving in het algemeen te zetten.

Eind 2017 zette de Stichting een eerste actie op in de vorm van 
het opsnorren van levensverhalen en het delen daarvan via 
de media. Er verschenen verschillende artikels in de dagbla-
den alsook op de website van de Koning Boudewijnstichting.  
Deze agendasetting via de media gaat vandaag de dag nog 
voort in geschreven media en ook via TV-en radio-uitzendingen. 

Begin 2018 heeft de Stichting vervolgens een projectoproep 
gelanceerd om het weinig verkende thema van de brussen op 
de agenda te blijven zetten. Zo kon ze initiatieven ondersteunen 
die laten zien hoe je je kinderjaren en jeugd kunt leren beleven 
met een broer of zus met een beperking, en hoe je ondanks de 
situatie een plek in het gezin kunt vinden.

Met welke gevoelens leven broers en zussen van een jongere 
met een beperking? Hoe wordt er gecommuniceerd over wat 
zich binnen het gezin voordoet? Hoe sensibiliseert men de 
ouders voor wat brussen ervaren? Welke vormen van solida-
riteit ontstaan er? Welke competenties kan men inzetten om 
zo goed mogelijk met de situatie om te gaan? Welke impact 
heeft dit op de openheid voor diversiteit van brussen? Wat 
zijn de hindernissen, maar ook de opportuniteiten, van het 
brus-zijn van een kind of jongere met een beperking? Het zijn 
stuk voor stuk vragen die inspiratie kunnen aanreiken voor 
een praktisch georiënteerde aanpak en om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de noden van zussen en broers van 
iemand met een beperking.

Met deze oproep heeft de Stichting projecten ondersteund die 
focusten op diverse thematieken in verband met het brus-zijn, 
zoals: de banden die tot stand komen tussen de brussen en 
het kind of de jongere met een beperking, de organisatie van 
het dagelijkse leven, het organiseren van ontmoetingen van 
zussen en broers die hun ervaring delen, het aanboren van 
nieuwe competenties, de voortzetting van de betrokkenheid 
van brussen als het kind of de jongere met een beperking bij 
een zorgaanbieder wordt opgenomen, de communicatie over 
en het sensibiliseren voor de thematiek van het brus-zijn…  
De projectoproep bood volop ruimte voor ontwikkeling, expe-
riment en innovatie. Ook de participatie van brussen en hun 
omgeving, en het feit dat er met hun stem rekening werd ge-
houden, werd in de oproep benadrukt.
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De Stichting wilde ook de totstandkoming van originele part-
nerschappen van ondersteunende organisaties bevorderen. 
Die kunnen leiden tot een waaier van innoverende initiatieven 
die het beste tegemoetkomen aan de noden van brussen: ani-
matieactiviteiten, vorming, opvolging op school, vrijetijdsactivi-
teiten, psychologische ondersteuning (individueel of collectief), 
communicatie-instrumenten, artistieke producties…

Deze oproep richtte zich tot organisaties en verenigingen die 
mensen met een beperking ondersteunen, begeleidingsdien-
sten (ambulant en andere) en alle andere organisaties uit de 
sectoren onderwijs, welzijn, gezondheid, opvang, vrije tijd…  
Er werd voorrang gegeven aan projecten die werden opgezet 
met intersectorale en/of interdisciplinaire partnerschappen.

Er werden 47 kandidaatsdossiers ingediend. De onafhankelij-
ke jury selecteerde 21 initiatieven die ondersteuning kregen.  
Zij kregen elk maximum 5.000 euro en daarnaast ook individuele 
methodologische steun van twee experts: Tinneke Moyson (Ho-
Gent) en Marie-Claire Haelewyck (UMons). De projecten konden 
ook deelnemen aan een gemeenschappelijk lerend netwerk.

De Stichting heeft dit lerend netwerk opgezet om zo de project-
verantwoordelijken en de brussen optimaal te ondersteunen. 
Het was essentieel dat de projectverantwoordelijken konden 
deelnemen aan dit gemeenschappelijke traject om hun kennis 
en praktijkervaring te delen. Aan de hand van workshops in de 
vorm van intervisies kon de gezamenlijke kennis van projecten 
worden omgezet in goede praktijken.

Eind 2019 werd dit proces afgesloten met een seminarie waar tal 
van professionals uit de sector personen met een handicap en 
verwante sectoren op af kwamen. Zij maakten er kennis met de 
ervaring van SIBS UK, een Britse organisatie die al 25 jaar rond 
de thematiek werkt, met de inzichten van institutionele actoren en 
ervaringsdeskundigen, en met de lessons learned van de 21 lau-
reaten die ondersteuning kregen. Deze publicatie bevat een uitge-
breide weerslag van de gedachtewisselingen op die dag.

Dit evenement betekende zeker niet het eindpunt van de inzet 
van de Stichting voor de thematiek van de brussen. De Stichting 
heeft geprobeerd om deze confronterende levenservaring onder 
de aandacht te brengen. Nu is het zaak dit in de hele samenle-
ving te verstrekken. De sector personen met een handicap kan 
ongetwijfeld meer aandacht en luisterbereidheid aan de dag 
leggen voor broers en zussen van personen met een beperking 
en voor hun bekommernissen of zelfs hun verdriet. De samenle-
ving als geheel zou ook meer pauzes kunnen inlassen om over 
deze dingen te kunnen nadenken, erover te spreken en ze als 
belangrijk te beschouwen. Dat is van belang voor de broers en 
zussen, de ouders en de mensen met een beperking zelf.

Broers en zussen van kinderen met een beperking  

spreken maar weinig – of zelfs helemaal niet –  

over hun dagelijkse ervaring. Maar ook zij leven,  

net als de ouders, met de beperking van hun zus of broer  

en ze erven zware verantwoordelijkheden.



06

KWALITEIT  
VAN LEVEN  
VAN BRUSSEN 2

De voorbije vijftig jaar zijn er in het buitenland heel wat 

studies uitgevoerd over brussen. De resultaten daarvan zijn  

vaak zeer tegenstrijdig en geven weinig inzicht in hoe  

het is om brus te zijn en wat brussen echt nodig hebben.

Ondanks al die jaren van onderzoek naar de invloed  

van een kind met een beperking op brussen,  

is het nog steeds moeilijk te verklaren waarom sommige 

brussen zich wel goed voelen en anderen niet.

Om een theoretisch kader te bieden die het brus-zijn  

in al zijn complexiteit kan vatten en die tegelijk  

ook handvatten aan hulpverleners biedt om brussen 

gepast te ondersteunen werd het concept  

‘Kwaliteit van Leven van Brussen’ (SibQuol) ontwikkeld.  

Dat bestaat uit negen domeinen die hieronder  

nader bekeken worden.

2  Bijdrage van Tinneke Moyson (HoGent).
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OMGAAN MET  
DE BUITENWERELD
De buitenwereld, dat zijn al de mensen 

rond de brussen die opmerken en/of 

weten dat ze een bijzondere broer  

of zus hebben. Als zij op een positieve 

manier omgaan met het kind met een 

beperking en tegelijk ook erkennen dat  

het voor brussen niet altijd gemakkelijk 

is om brus te zijn, voelen brussen zich 

gesteund door deze buitenwereld.

Brussen maken echter heel vaak  

het tegenovergestelde mee en worden 

geconfronteerd met een buitenwereld  

die hun broer/zus uitsluit, uitlacht,  

vreemd bekijkt… Brussen voelen  

zich erg machteloos tegenover  

deze buitenwereld.

ELKAAR KUNNEN BEGRIJPEN
Brussen vinden het belangrijk dat ze hun 

broer of zus begrijpen: wat zegt hij/zij?, 

wat wil hij/zij?, hoe voelt hij/zij zich?

Daarnaast willen brussen ook zelf 

begrepen worden door hun broer of zus, 

maar ze beseffen wel dat dit niet altijd 

mogelijk is.

KUNNEN OMGAAN MET HET 
GEDRAG VAN BROER EN ZUS
Het welzijn van de brussen wordt ook 

sterk beïnvloed door het ‘bijzondere’ 

gedrag van hun broer of zus.  

Als dit gedrag de brussen niet stoort,  

of als brussen opmerken dat hun broer  

of zus echt zijn of haar best doet,  

voelen zij zich goed.

Dit neemt echter niet weg dat er ook 

momenten zijn waarop het ‘bijzondere 

gedrag’ de brussen erg stoort, ook al zijn 

ze er zelf niet rechtstreeks bij betrokken.

SAMEN DINGEN  
KUNNEN DOEN
Brussen doen graag veel dingen samen 

met hun broer of zus met een beperking. 

Hierbij proberen ze eerst en vooral  

de ‘gewone’ dingen samen te doen,  

die ze ook samen zouden doen als de 

broer of zus geen beperking zou hebben. 

Dit neemt niet weg dat de beperking  

het soms moeilijk maakt om dingen  

samen te doen. Brussen gaan dan creatief 

op zoek naar oplossingen en passen  

de activiteiten aan de mogelijkheden  

van hun broer of zus aan.

Uiteraard kan niet alles aangepast  

worden en beseffen brussen ook wel  

dat ze sommige dingen nog niet 

– of zelfs nooit – met hun broer of zus 

zullen kunnen doen. Dit besef gaat  

vaak gepaard met gevoelens van verdriet 

en teleurstelling.

Een bijzondere vorm van gezamenlijke 

activiteiten zijn die activiteiten waarin 

brussen zorgtaken opnemen.  

Brussen ervaren deze zorgtaken als  

een meerwaarde van het brus-zijn  

als ze niet te zwaar zijn en ze de eigen 

activiteiten van de brussen niet hinderen.
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Vrienden zijn ten slotte ook een belangrijke 

hulpbron voor brussen. Samen optrekken 

met je vrienden of gewoon even naar  

je vriend/vriendin kunnen gaan, geeft  

de brussen de gelegenheid om even  

geen brus te moeten zijn. 

HEBBEN VAN EIGEN TIJD
Hoewel brussen het heel belangrijk vinden 

om veel samen te kunnen doen met hun 

broer of zus, benadrukken ze tegelijk het 

belang van het ‘even geen brus kunnen/

moeten zijn’: brussen doen graag eens 

iets alleen, hebben graag een eigen kamer 

of plaatsje in huis, hebben graag hun 

ouders even voor zich alleen, willen eigen 

vrienden hebben of gaan graag naar  

een andere school dan hun broer  

of zus met een beperking.

Deze ‘eigen tijd’ helpt brussen ook  

om moeilijkere momenten met hun  

broer of zus door te komen.

STEUN UIT DE OMGEVING
Het is niet altijd makkelijk om brus te zijn. 

De brussen hebben dan ook steun en  

hulp nodig. In de eerste plaats verwachten 

ze die van hun ouders. Brussen vragen 

dan ook raad aan hun ouders, maar 

tegelijk beseffen én zien ze dat hun ouders 

al heel wat andere kopzorgen hebben. 

Brussen geven dan ook aan dat ze hun 

ouders niet te snel om hulp zullen vragen.

Hoewel brussen zeer goed beseffen  

dat hun broer/zus meer zorg en aandacht 

nodig heeft, verwachten ze toch dat  

hun ouders al hun kinderen gelijk  

en eerlijk behandelen.

Een tweede belangrijke hulpbron  

voor brussen zijn de andere brussen  

in het gezin. Met hun ‘gewone’ broer  

of zus kunnen brussen dingen doen 

die niet of moeilijk lukken met hun 

bijzondere broer/zus. Ook de extra 

verantwoordelijkheden en zorgtaken 

kunnen onderling worden verdeeld. 

Ook de uitgebreide familieleden kunnen 

brussen helpen, door af en toe de zorg 

voor het kind met de beperking over  

te nemen en zo de ouders en de brussen 

ademruimte te geven, of door de brus 

eens exclusieve aandacht te geven. 

BEZORGDHEID  
OM HET WELZIJN  
VAN BROER EN ZUS
Brussen zijn in die mate bezorgd over  

het fysieke en psychische welzijn van  

hun broer/zus dat ze aangeven zich zelf 

niet goed te kunnen voelen als hun broer/

zus zich ook niet goed voelt.  

Het is voor brussen dan ook belangrijk 

dat hun broer/zus een fijne dagbesteding 

heeft en dat hij/zij nu en in de verdere 

toekomst begeleid wordt door bekwame 

en vriendelijke opvoeders/leerkrachten. 

Brussen willen zelf mee het welzijn  

van hun broer/zus verbeteren, net omdat 

ze beseffen dat het voor hun broer/zus 

ook niet altijd leuk is een beperking  

te hebben.
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LEREN AANVAARDEN  
DAT BROER/ZUS ANDERS IS
Ook brussen geven aan dat ze de 

beperking van hun broer of zus moeten 

leren aanvaarden, eerst en vooral omdat 

het om hun broer of zus gaat. Bovendien 

is aanvaarding een noodzakelijke 

voorwaarde om zich goed te kunnen 

voelen als brus. Tenslotte beseffen 

brussen dat er geen alternatief is:  

de beperking zal er altijd zijn.

Hoewel brussen heel goed beseffen dat 

ze de beperking moeten leren aanvaarden, 

voelen sommige brussen zich ook 

teleurgesteld, verdrietig en soms zelfs 

boos vanwege de beperking van hun broer 

of zus. Voor deze brussen is het dan  

ook niet gemakkelijk of zelfs onmogelijk 

om de beperking te aanvaarden.

ONTMOETEN  
VAN LOTGENOTEN
Brussen ontmoeten graag andere brussen 

om ervaringen uit te wisselen en samen 

plezier te maken. De ontmoeting met 

andere brussen helpt hen niet alleen  

hun eigen situatie te aanvaarden,  

maar ook om die te relativeren.

Sommige brussen omschrijven deze 

ontmoetingen zelfs als kansen om even 

gewoon broer of zus te kunnen zijn,  

omdat in die ontmoetingen hun  

ervaringen zo ‘gewoon’ zijn.

Hoewel brussen deze lotgenotencontacten 

als ondersteunend ervaren, benadrukken 

ze ook dat de nadruk tijdens deze 

ontmoetingen nooit mag liggen  

op het ‘luisteren naar en oplossen  

van problemen’.

‘Niet aanvaarden’ kan echter niet, 

vanwege de bloedband. Bovendien geeft 

het begrip ‘niet aanvaarden’ te sterk weer 

dat de brus de broer of zus niet graag zou 

hebben, wat niet klopt. Brussen spreken 

dan ook liever over ‘moeilijk aanvaarden’ 

als compromis om uit te drukken dat het 

niet ongewoon is dat ze zich als brus wel 

eens teleurgesteld, verdrietig of boos 

voelen vanwege de beperking, en dat  

ze zich ook wel eens de vraag stellen 

waarom net zij een broer of zus met  

een beperking hebben.

Voor elke brus zal elk van deze negen domeinen  

een verschillende betekenis hebben.  

Het concept ‘Kwaliteit van Leven van brussen’ is een  

zeer subjectief concept. Het heeft echter de verdienste  

om concrete handvatten te geven en met brussen  

in dialoog te gaan over hun brus-zijn. 

Brussenondersteuning zal zinvoller en doeltreffender  

zijn als het focust op een of meer van deze negen  

domeinen, in functie van waar de brus op een  

bepaald moment nood aan heeft.
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21 ONDERSTEUNDE  
PROJECTEN  
IN BELGIË
Dankzij de projectoproep ‘Een betere ondersteuning  

van brussen van kinderen en jongeren met een beperking’ 

konden 21 initiatieven worden ondersteund.  

Het zijn stuk voor stuk inspiratiebronnen die  

we in de volgende bladzijden kort samenvatten.
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U B L O 
Une pièce de théâtre pour enfants sur le sujet de l’autisme. 

Un projet de la Compagnie Canicule.  

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin.  

  
 

LA	CIE	CANICULE		
Canicule	est	une	jeune	compagnie	de	théâtre	qui	fait	aussi	bien	des	spectacles	tout	public	que	jeune	
public,	en	salle	et	en	extérieur,	sur	des	questions	aussi	diverses	qu’actuelles.	Canicule	mêle	pop	culture	
aux	références	pointues	et	travaille	à	un	théâtre	coloré	mais	nuancé,	qui	prend	aux	tripes,	qui	fait	rire	et	
pleurer,	qui	fait	du	bien	parce	qu’il	risque	sa	peau	et	s’affranchit	de	toutes	conventions.	
	
UBLO		
UBLO	raconte	la	rencontre	de	deux	personnages	dans	l’univers	d’un	lavomatique	:	Elise	et	l’Enfant	Grand	
dont	nous	découvrirons	plus	tard	qu’ils	sont	sœur	et	frère.	Elise	est	porteuse	d’autisme	mais	cela	n’est	
jamais	nommé	tel	quel	dans	la	pièce.	UBLO	est	plutôt	un	questionnement	sur	notre	rapport	à	la	norme	et	
à	la	différence.	
	
OBJECTIFS	ET	RÉSULTATS	POSITIFS	:		

- Ce	projet	qui	sensibilise	à	l’autisme	par	le	biais	d’une	œuvre	artistique.			
- Réaliser	un	spectacle	cohérent,	poétique,	fantasque,	drôle,	sensible,	avec	des	personnages	forts	

pour	parler	de	la	différence	et	de	l’autisme.		
- Parler	de	la	difficulté	mais	aussi	de	la	richesse	d’appartenir	à	une	fratrie	dont	un	des	membres	est	

porteur	de	handicap.		
- Ouvrir	la	discussion	avec	nos	jeunes	spectateurs	suite	au	visionnage	du	spectacle.		
- Favoriser	dans	le	cadre	des	représentations	la	rencontre	entre	enfants	dits	ordinaires	et	enfants	

avec	spécificités	(notamment	des	enfants	porteurs	d’autisme).		
- Mise	en	place	d’une	forme-lecture	afin	de	pouvoir	présenter	le	projet	dans	des	lieux	non-

théâtraux.		

OBJECTIFS	ET	RÉSULTATS	NÉGATIFS	:		
- Difficulté	de	diffusion	du	spectacle	dans	le	secteur	culturel.			
- Coût	important.		
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COMPAGNIE CANICULE
UBLO, EEN TONEELSTUK OVER AUTISME

Hoe is het project ontstaan?
In augustus 2016 besloot Compagnie Canicule een toneelstuk 
voor een jeugdig publiek te maken over autisme. Wat het gezel-
schap boeide, is dat deze stoornis leidt tot een andere manier 
om naar de wereld te kijken en dat ze onze verhouding met ‘de 
norm’ en met ‘het anders zijn’ aan de orde stelt. We hebben 
het moeilijk om ze te aanvaarden en haar een plaats te geven 
in de samenleving. Om het stuk te kunnen schrijven hebben de 
auteurs actoren op het terrein ontmoet, naast gespecialiseerde 
verenigingen en mensen die autisme hebben en die de beper-
king dagelijks ervaren.

Wat houdt het project in?
Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van een verhaal 
met twee personages: een broer en zijn oudere zus Elise, die 
autisme heeft. De broer heeft als opdracht te waken over Elise 
en hij kan niet anders dan haar volgen als zij zich laat opslokken 
door een machine en door de buizen afdaalt tot in het riool.  
Dit avontuur maakt dat ze een fantastisch universum ontdekken 
en allerlei personages ontmoeten, het ene al maffer en meer 
bizar dan het andere.

Aan de hand van de relatie van deze broer en zus snijdt dit 
stuk het thema van een broer of zus met een beperking aan. 
Hoe kun je met die specifieke situatie omgaan, die vaak pijnlijk 
is en tot spot leidt, en die gevoelens van onrechtvaardigheid, 
verwerping, eenzaamheid en geweld met zich meebrengt?  
Welke mechanismen kun je inzetten om voor jezelf met de situ-
atie in het reine te komen en je ertegen te beschermen, zonder 
je broer of zus in gevaar te brengen?

De opvoeringen gaan gepaard met workshops om de reflectie 
over het thema te verdiepen en tot een discussie te komen met 
de toeschouwers. Er is ook een pedagogisch dossier gemaakt.

Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Een eerste versie van het stuk werd in Hoei opgevoerd, tijdens 
de ontmoetingsdagen Théâtre Jeune Public. Het werd toen 
duidelijk dat het op technisch vlak te zwaar was (scenografie, 
belichting, geluid…), waardoor de montage veel tijd in beslag 
nam, de kosten te hoog opliepen en programmatoren daar-
door niet geïnteresseerd waren. Aan de andere kant kwam de 
zeer rijke tekst door de zware enscenering niet voldoende tot 
zijn recht. 

Het team van Compagnie Canicule heeft de tijd genomen om 
de oorzaken van deze misstap te analyseren en heeft een lich-
tere versie van het stuk gemaakt, die zich meer concentreert 
op de tekst en die ook gespeeld kan worden op plaatsen die 
niet meteen goed aangepast zijn voor een toneelopvoering, 
zoals scholen. De nieuwe versie moet klaar zijn tegen het sei-
zoen 2020-2021.

 CONTACT 

+32 (0)472 37 67 09
canicule.compagnie@gmail.com



BRUSSEN@WA
TERKANT

BEKENDMAKING

SAMENHORIGHEIDDDOELEN

De brussenwerking slaagt er met 
hun super toffe activiteiten in om 
de brussen op hun beurt te 
verwennen.
de brussen op hun beurt te 

Quote

“ BEKENDMAKING

★ Uitbreiding naar hele O.C.

★ Zichtbaar tijdens elk 

schoolevent

★ Nieuwe inschrijving? 

Uitleg BRUSSENwerking

“

Ik vond het heel fijn om met 
iedereen kennis te maken. 
Je hoort elkaars verhalen 
en je kan zelf ook je verhaal 
kwijt. We deden leuke 
dingen samen, zoals een 
fietstocht. Je leert elkaar 
kennen en er is ruimte voor 
een gesprek als je  er nood 
aan hebt.

Quote

“

“ 

Ik zou het zeker aanraden 
omdat je ook wel moed 
kunt putten uit personen 
die in hetzelfde schuitje 
als jezelf zit. Bovendien is 
het leren kennen van de 
schoolomgeving ook een
geruststellende gedachte 
dat jouw broer of zus in 
goede handen is.

Quote

“ 

TOEKOMST?

★ Blijven investeren in  

huidige werking

★ Welkomstboekje BRUS

★ Verder inspelen op  

ideeën BRUSSEN

SAMENHORIGHEID

★ Besloten Facebookgroep

★ Samen met broer of zus op uitstap

★ Inleefdagen 

★ Contact met medeBRUSSEN via:

vlottentocht,escape-game, 

fietstocht met  picknick...

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting

Ik hoop dat er nog veel 
activiteiten volgen en 
dat de brussenwerking 
en de groep blijven 
groeien. Het is gewoon 
fijn om brus te zijn!fijn om brus te zijn!

Quote

“

“

“ 
DD

nn
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Het werk met de brussen is zichtbaarder geworden en heeft 
zich over het hele Orthopedagogisch Centrum verspreid. Brus-
sen uit andere entiteiten hebben de infoavond bijgewoond en 
zich bij de groep aangesloten. Die is op elk schoolevenement 
aanwezig om de werking toe te lichten, en die werking wordt 
ook uitgelegd bij elke inschrijving van een nieuwe leerling. 
Het welkomstboekje is in voorbereiding. Er is een mascotte 
gemaakt en de jongeren hebben al enkele teksten geschreven. 
Door tijdgebrek het organiseren van SMOG-kennismakings-
sessies nog niet kunnen gebeuren. 

Een van de moeilijkheden is dat een aantal brussen zelf een 
beperking hebben. Na wat reflectie is er beslist om het pro-
ject te concentreren op de brussen zonder een beperking.  
Vaak gaat het om jongeren die in het middelbaar onderwijs zit-
ten en die zo al weinig vrije tijd hebben. Het is niet makkelijk 
om hen te overtuigen deel te nemen aan nóg een activiteit en 
zich aan te sluiten bij een groep waar ze niemand kennen. Het 
project heeft gepoogd om deze hindernis weg te nemen door 
het organiseren van immersiedagen, met activiteiten waar ook 
de broer of zus met een beperking bij betrokken wordt. Er zijn 
bovendien ouders die zelf van oordeel zijn dat de brussen er 
geen nood aan hebben om zich bij de groep aan te sluiten.

 CONTACT 

+32 (0)9 222 15 84 
school@waterkant.be

STYRKA WATERKANT
‘BROER OF ZUS? ALS BRUS BEN JE EEN PLUS!’

Hoe is het project ontstaan?
In de Gentse BuSo-school ‘Aan de waterkant’ bestaat er al 
enkele jaren een brussen-groep. Die organiseert in de loop van 
het jaar geregeld gezellige activiteiten die uitgaan van vragen en 
suggesties van de deelnemers. De feedback van ouders en de 
brussen zelf is erg positief: de jongeren zijn blij dat ze hun zegje 
kunnen doen. De school wil dit initiatief uitbreiden naar het hele 
Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef, waar ze toe behoort, 
om ook de brussen te bereiken van de ongeveer 500 kinderen 
en jongeren die naar de lagere en middelbare school gaan,  
en naar het multifunctionele centrum en het semi-internaat. 

Wat houdt het project in?
Brussen informeren is een van de doelstellingen. Op het moment 
dat een kind met een beperking wordt ingeschreven krijgen zij 
een welkomstboekje waarin wordt uitgelegd hoe de groep werkt 
en hoe je je erbij kan aansluiten. Dat boekje is gebaseerd op 
getuigenissen en bijdragen van brussen (teksten, tekeningen, 
foto’s…). Een andere doelstelling van het project is dat de com-
municatie erop verbetert. Jaarlijks wordt een grote immersiedag 
voor brussen georganiseerd. Er zijn leerlingen die aan hun fami-
lie niet kunnen uitleggen wat ze die dag doen. Daarom willen 
de initiatiefnemers van het project sessies inrichten voor het 
aanleren van de SMOG-gebarentaal voor brussen. Zij dromen 
er ook van om een app te ontwikkelen die is aangepast aan de 
mogelijkheden van de leerlingen. Dat kan eventueel door samen 
te werken met IT-studenten.



r ce on aluchon, nous esp rons donner de nou eaux outils aux familles
afin d’y ou rir le dialo ue et de permettre aux enfants d’exprimer leurs
motions et poser leurs uestions sur le handicap cu la maison ous

esp rons aider les parents et professionnels mieux identifier les besoins de la
fratrie et ainsi renforcer les liens affectifs de la famille

ratri a est un pro et destin aux fr res et sœurs de personnes
en situation d’handicap L’association olue autour de trois
p les la sensibilisation et la repr sentation, l’information, et le
soutien Le pro et a t cr en septembre 0 par l onore et
lise, deux sœurs de personnes atteintes d’un handicap

on aluchon est un sac ui a pour but d’aborder la uestion du handicap en
famille l s’adresse aux enfants de 0 ans dont un fr re ou une sœur est
atteint d’un handicap Les parents et les professionnels pourront alement y
trou er des outils concrets pour accompa ner et soutenir la fratrie e pro et
est soutenu par la ondation oi audouin

POUR QUI ?

✓ ratries 
de   0 ans

✓ arents
✓ rofessionnels

CONTENU ?

✓Li res enfants 
 parents

✓ rand coloria e
✓ rayons
✓ iche informati e

COMMENT ?

✓ ommande sur 
fratriha com

✓ rix libre pour les 
familles

✓50€ pour les
professionnels

POURQUOI ?

✓ arler du 
handicap

✓ arta er ses 
motions

✓ i re un moment 
con i ial

r ce on aluchon, nous esp rons donner de nou eaux outils aux familles
afin d’y ou rir le dialo ue et d’aider les enfants exprimer leurs motions et
poser leurs uestions sur le handicap cu la maison ous esp rons aider
les parents et les professionnels mieux identifier les besoins de la fratrie et
ainsi renforcer les liens affectifs de la famille et le bien tre de tous ses
membres
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
De ontwikkeling van de Baluchon heeft wat vertraging opgelo-
pen door de afwezigheid van een verantwoordelijke voor het pro-
ject binnen de vzw (februari tot september 2019; sindsdien is er 
iemand nieuw aangeworven). Een gevolg hiervan was dat al het 
werk door vrijwilligers moest worden gedaan. Het concept van 
de tas is tot stand gekomen in overleg met potentiële gebruikers: 
er werd een brainstorm georganiseerd met gezinnen, toekom-
stige begunstigden van het project en verenigingen uit de sector. 
De inhoud is uitgetest bij verschillende brussen, met name bij 
kinderen die deelnemen aan de praatgroep van FratriHa.

Het project is voor het publiek gelanceerd ter gelegenheid van de 
Week van de Mantelzorgers (30 september tot 4 oktober 2019). 
Het werd opgepikt in diverse persartikels en werd op Facebook 
druk gedeeld. In de eerste twee maanden hebben gezinnen 
24 Baluchons besteld. Ook professionele zorgverstrekkers heb-
ben erom gevraagd, maar de communicatie zal intenser moeten 
worden gevoerd om meer van deze mensen te bereiken. De eer-
ste feedback van de gezinnen is positief. Begin 2020 werd een 
evaluatieformulier gestuurd naar de begunstigden om nauwkeu-
riger te weten te komen hoe tevreden ze zijn. FratriHa heeft de 
intentie om ook voor de jongere brussen (2 tot 5 jaar) een derge-
lijk project op te zetten.

 CONTACT 

+32 (0)498 48 32 48 (op maandag, dinsdag en woensdag voormiddag)
fratriha@fratriha.com

FRATRIHA
LE BALUCHON

Hoe is het project ontstaan?
Brussen worden vaak over het hoofd gezien door professionals 
die alleen maar het kind met een beperking en de ouders onder-
steunen, terwijl ook zij best wel kampen met lastige emoties: 
schaamte, schuldgevoelens over de handicap, verdriet door de 
blik van derden, een gezinsleven dat door elkaar is geschud, 
ouders die minder tijd voor hen hebben… Vaak durven ze niet te 
praten over de vragen en de pijn waar ze zelf mee zitten in ver-
band met de beperking van hun broer of zus. FratriHa heeft om 
die reden een cadeautas ontwikkeld, om brussen te laten zien 
dat hun noden ernstig worden genomen en dat ze de ruimte 
krijgen om het over de beperking te hebben. De tas wil ook de 
aandacht van ouders en professionals vestigen op de noden 
van brussen.

Wat houdt het project in?
Le Baluchon is een tas voor brussen van kinderen met een 
beperking (6 tot 10 jaar). De tas bevat twee boeken, een kleur-
boek op groot formaat, kleurpotloden voor de broer/zus en een 
boek voor de ouders. Doel is in eenvoudige woorden, die ook 
kinderen begrijpen, uitleg te geven bij de beperking. Zo kan er 
in gezinsverband over worden gepraat en kan er een gezellig 
moment worden gedeeld. De Baluchon wordt gratis verspreid 
(op de verzendkosten na).

FratriHa heeft gekozen voor kwaliteitskinderboeken die het 
thema ‘beperking’ en ‘anders-zijn’ met fijngevoeligheid aan-
snijden, aan de hand van eenvoudige en pakkende verhaaltjes.  
Het boek voor de ouders is geschreven door de zus van iemand 
met een beperking en belicht het dagelijkse leven van jongeren 
die samenleven met een broer of zus die specifieke noden heeft. 
Het helpt ouders om communicatiestrategieën te vinden en reikt 
concrete pistes aan voor de opvoeding van kinderen als een van 
hen een beperking heeft.



EFFECTIEF BEREIK VAN BRUSSEN:
Weinig tot geen organisaties in Brussel 

die werken met Brussen... 
Hoe begin je aan zoiets?

DOELSTELLINGEN

Deel van organisaties die werken 
met PBM willen niet naar 

een activiteit gaan die “te ver” is.
Hoe zoek je samen het middelpunt?

SENSIBILISEREN
We merken dat er vanuit de maatschappij een 
zekere interesse is om kennis te maken met 
mensen met een beperking en Brussen.
Het ontbreekt hen echter aan plek om elkaar 
te ontmoeten. Mede dankzij dit project creë-
ren wij een veilige plek waar verschillende 
groepen elkaar kunnen ontmoeten. 
Het project organiseert een kruispunt voor 
parallelle werelden. Op termijn hopen we dat 
deze verschillende groepen samensmelten tot 
1 groep, 1 wereld, 1 maatschappij.

Een INCLUSIEVE plek 
aanbieden waar zoveel mogelijk 
mensen aan kunnen deelnemen:
Kinderen en jongeren met een beperking gaan 
vaak naar het buitengewoon onderwijs en dus 
niet naar dezelfde school als hun broers en 
zussen (zonder een beperking).
Vaak kunnen ze ook niet deelnemen 
aan dezelfde vrijetijdsactiviteiten als hun 
Brussen. Wij willen hen wel de mogelijkheid 
aanbieden om hun vrijetijd samen in te vullen.

Begrip en erkenning:
Praten over dit thema is voor Brussen en hun ouders niet 
altijd heel evident. Er is nog altijd te weinig kennis over 
dit thema waardoor het praten over dit thema nog com-
plexer wordt. Via dit project ondersteunen wij Brussen 
en hun ouders. Niet door in hun plaats met andere 
mensen in contact te gaan, maar door een plek aan 
te bieden waar iedereen samen kan koken, kan eten 
en gezellige, informeel met elkaar kan praten.
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Het project botste op moeilijkheden om een voldoende aantal 
brussen aan te trekken. Er zijn maar weinig Brusselse organi-
saties die met dit publiek werken. Het is ook duidelijk geworden 
dat de dagcentra en andere organisaties waar jongeren en vol-
wassenen met een beperking terecht kunnen over het algemeen 
maar weinig contacten hebben met hun broers en zussen.

Daarom hebben de initiatiefnemers hun doel moeten verleggen 
en beslisten ze om zich te concentreren op de deelnemers met 
een beperking. In de zomer van 2019 werden vijf workshops 
Kookmet georganiseerd. Daar kwamen elke keer een vijftiental 
jongeren en volwassenen met een beperking op af, naast enkele 
van hun broers en zussen, en 25 tot 30 bezoekers van de markt. 
Uit de feedback bleek dat de reacties van de deelnemers bij-
zonder positief waren en dat het initiatief op prijs werd gesteld.

 CONTACT 

+32 (0)2 556 11 79 
info@cultureghem.be

CULTUREGHEM VZW
MET BRUSSEN AAN TAFEL!

Hoe is het project ontstaan?
Elke week installeert Cultureghem op de Brusselse overdekte 
markt een mobiele keuken voor de kookworkshop Kookmet: 
organisaties (scholen, ondernemingen, verenigingen) vinden  
elkaar daar om samen op de markt seizoensgroenten te kopen, 
die klaar te maken en te genieten van een maaltijd die ze 
samen bereiden. Ook individuele bezoekers van de markt, waar 
170 nationaliteiten naartoe komen, zitten mee aan tafel. Deze 
gezellige activiteit versterkt de sociale banden. Diverse soorten 
mensen ontmoeten elkaar, leren elkaar beter kennen en knopen 
in een ontspannen sfeer gesprekken aan met elkaar. Sommige 
groepen bestaan uit brussen en kinderen of volwassenen met 
een beperking. Cultureghem voelt een grote nood bij deze men-
sen om hun ervaring met anderen te kunnen delen. De broers 
en zussen zijn ook vragende partij voor ontmoetingen om het 
over hun leven van alledag te kunnen hebben. Kookmet kan 
een uitstekend instrument zijn om het publiek te sensibiliseren.

Wat houdt het project in?
Het idee is om de Kookmet-ervaring te gebruiken en de hele 
zomer lang workshops te organiseren die zich specifiek richten 
tot een publiek van jongeren met een beperking en hun brus-
sen. Zij doen samen boodschappen op de markt en bereiden 
met de gekochte ingrediënten een heerlijke maaltijd die ze met 
andere deelnemers delen. Zo komen ze tot gesprekken én krij-
gen de jongeren met een beperking de kans om uit te pakken 
met hun talenten.



L’asbl Indigo part du constat qu’une bonne partie 
de la population en situation de handicap vit 
depuis trop longtemps en marge de la société et 
ceci particulièrement dès 21 ans, âge auquel est 
mis fin à leur enseignement officiel.
Convaincu que ces personnes ont un potentiel 
magnifique à nous faire partager et le droit de jouir 
d’un ancrage dans la société, Indigo a fait le pari, 
aujourd’hui gagné, de proposer une alternative à 
cette situation en créant une formation
 artistique spécialisée pour des jeunes handicapés 
à partir de 18ans.
Sans pour autant nier ou gommer leurs différences 
et en refusant toutes formes d’exclusion et de 
ségrégation, notre but est de sensibiliser le 
«grand public» aux talents de ces personnes.

A IR UN R RE U UNE S EUR AUTISTE  C’EST PAS RIEN!J’EN PARLE EN CRÉANT UNE BD GÉANTE. Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

Des frères et soeurs d’un enfants avec autisme réalisent chacun une 

planche d’une bande dessinée géante racontant leurs vécus. Ces 

planches seront rassemblées en une édition qui sera diffusées auprès 

d’institutions spécialisées.
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
De praktijk heeft uitgewezen dat het vooropgestelde doel iets 
te ambitieus was en een te grote ‘investering’ vergde van de 
kant van mogelijke deelnemers. Het bleek moeilijk te zijn om 
een voldoende grote groep samen te brengen die regelmatig 
kon samenkomen, rekening houdend met het tijdgebruik van 
de jongeren. Daarom hebben de initiatiefnemers hun aanpak 
enigszins moeten veranderen en hebben ze de leeftijd van de 
deelnemers ruimer genomen (9 tot 23 jaar). Ze hebben ook niet 
alleen gewerkt met de brussen van autistische kinderen, maar 
ook met kinderen die een andersoortige beperking hebben, 
zoals een mentale achterstand.

In 2019 is er uiteindelijk een groep twee keer samengekomen, 
tijdens een weekstage en een weekend. De groep bestond 
vooral uit brussen van kinderen met een beperking waar  
Ateliers Indigo al voor zorgt. Het resultaat is geen strip die één 
verhaal vertelt, maar een reeks platen van één pagina waarin 
elke jongere zijn eigen ervaring of visie in een miniverhaal heeft 
gegoten. Deze formule biedt meer soepelheid: zo kon het werk 
worden voortgezet met een nieuwe groep, tijdens een stage die 
doorging in februari 2020. Op langere termijn kan het project 
nog worden uitgebreid. 

De strip zal in twee vormen worden geproduceerd: de originele 
platen, en een oplage die digitaal wordt vormgegeven en op 
ruimere schaal wordt verspreid. 

 CONTACT 

+32 (0)2 381 32 09
info@ateliers-indigo.be

WORKSHOPS INDIGO
EEN REUZESTRIP

Hoe is het project ontstaan?
Ateliers Indigo bieden artistieke activiteiten aan die zijn aan-
gepast aan volwassenen en kinderen met een beperking.  
De begeleiding verloopt meestal in samenwerking met de 
gezinnen. Dankzij deze activiteiten ontmoeten ze ook de brus-
sen. De vzw heeft bij diverse gelegenheden moeten vaststellen 
dat de broers en zussen van kinderen met een beperking vaak 
vergeten of aan de kant geschoven worden, en dat er meer 
naar hen moet worden geluisterd. Hieruit is het idee gegroeid 
om een reusachtige strip te maken met een vijftiental broers en 
zussen van een kind met autisme. Zo kunnen zij wat ze ervaren 
onder woorden brengen, kan het schuldgevoel verminderen 
dat deze kinderen soms hebben vanwege gevoelens die zij als 
negatief ervaren, en kan hun gevoel van eenzaamheid vermin-
deren dankzij de ontmoeting met andere kinderen die in een 
vergelijkbare situatie leven.

Wat houdt het project in?
Gepland was om de strip te realiseren tijdens drie stageweken 
die plaatsvonden tijdens schoolvakanties en waar een psycho-
loog, een kunstenaar en een coördinatrice bij aanwezig waren. 
Die laatste is zelf de zus van een persoon met het syndroom 
van Down, wat een troef is bij de begeleiding van zo’n groep. 
De stages bestonden uit praatmomenten. Zo konden de deel-
nemers hun ervaringen verwoorden en gemeenschappelijke 
punten naar voren schuiven, voor ze tot een akkoord kwamen 
over het verhaal dat ze wilden vertellen. De kunstenaar heeft 
een adviserende en omkaderende rol; hij reikt oplossingen en 
technieken aan. De tekeningen worden gemaakt door de jon-
geren zelf, met een linotechniek waardoor het grafische facet 
vereenvoudigd kan worden.
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie 
Ondanks praktische en organisatorische problemen is het pro-
ject goed verlopen en heeft het een dertigtal broers en zussen 
uit diverse gezinnen samengebracht. Zij hebben elkaar nadien 
nog geregeld teruggezien Ze bleken erg enthousiast te zijn en 
kregen de basisconcepten van de Rots & Water-methode goed 
onder de knie. De oudsten speelden vaak een ondersteunende 
en stimulerende rol. Ze stuurden hun jongere broers en zussen 
mee aan. Het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing namen zicht-
baar toe, ook tijdens een intensieve oefening.

Ave Regina wil het experiment voortzetten, maar dat is bijzon-
der zwaar op logistiek vlak (transport, afstemmen van agen-
da’s…). Zonder de hulp van de Stichting zullen er akkoorden 
moeten worden gesloten met partnerinstellingen om de kosten 
en het organisatorische werk te verdelen.

 CONTACT 

+32 (0)16 46 89 11 
info@averegina.be

AVE REGINA
BRUSSEN OVERBRUGGEN  

MET DE ROTS & WATER-METHODE

Hoe is het project ontstaan?
Ave Regina neemt de zorg op voor kinderen en jongeren met 
gedrags- en emotionele problemen of met een lichte mentale 
beperking. Een groot deel van hen komt uit een problematische 
gezinssituatie, waardoor hun broers en zussen ook geplaatst 
zijn, soms in een andere leeftijdsgroep bij Ave Regina, maar 
vaak in een andere instelling. Zij groeien dus gescheiden van 
elkaar op en hebben het moeilijk om banden met elkaar te 
smeden door op een natuurlijke en spontane manier samen  
te spelen. Ave Regina gebruikt de Rots & Water-methode, waar-
bij je aan de hand van ludieke activiteiten sociale competenties 
verwerft, je krachten en grenzen én die van de ander beter leert 
kennen en ook meer zelfbeheersing krijgt. Het ondersteunde 
project houdt in dat deze methode wordt toegepast op momen-
ten waarop brussen die gescheiden leven samenkomen.

Wat houdt het project in?
In een eerste fase wil de Rots & Water-methode mensen bewust 
maken van fysieke spanningen in het eigen lichaam en hen 
emoties laten benoemen. Dat gebeurt door te werken aan zelf-
beheersing, reflectie en zelfvertrouwen. Op die basis leren de 
deelnemers om constructieve en respectvolle relaties aan te 
gaan, dankzij een massa oefeningen en spelletjes die gaan over 
assertiviteit, communicatie, lichaamstaal, het beheersen van 
emoties… Brussen vinden hier een rustgevend kader waarin ze 
elkaar beter kunnen leren kennen en wederzijds ondersteunen. 
In de mate van het mogelijke worden ook de ouders bij deze 
activiteit betrokken.



Nos Services d’Aide Précoce (S.A.P.) sont agréés par l’AViQ, ils 
accompagnent des enfants avec syndrome génétique, leurs 
fratries et leurs parents, parfois immigrés et précarisés, sans 
accès au français, dont l'unique ressource pour la traduction 
est la fratrie.  
 

Grâce à la Fondation Roi Baudoin, nous avons financé un 
service d’interprétariat, permettant un accompagnement 
exempt de cette forme de "parentification" de la fratrie. 
L’interprète est invité par les SAP, en accord avec les parents, 
dans les différents milieux de vie où interviennent les S.A.P. : 
(rencontres à la maison, l’école, aux réunions 
para/médicales,…). 
 

Sur l’ensemble de la Province de Liège, les parents 
préoccupés par la déficience intellectuelle ou le 
retard de développement de leur enfant (0-8 ans), 
avec syndrome génétique, peuvent faire appel aux 
S.A.P.  
-Accompagnement pluridisciplinaire en milieux de 
vie 
-Soutien de l’enfant et de sa famille/fratrie  
-Réflexion autour du projet de vie. 

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION ROI BAUDOIN 

2017 
Demande de projet 
« I.L.I. » au S.P.W. 

Action Sociale  
→ Refus 

 

2019-2021 
Financement par  

Fondation Roi 
Baudoin 

2022 
Pérennisation via 

Services Clubs et/ou 
Région Wallonne http://www. 

servicesapem-
t21.eu/ 
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Het project heeft zijn doel volop bereikt: elk nieuw gezin dat 
in 2019 werd begeleid en waarvan de ouders het Frans niet 
machtig zijn, heeft gebruik kunnen maken van de professionele 
tolkendienst. Behalve op SETIS heeft de vzw ook een beroep 
gedaan op de organisatie ‘Le monde des possibles’, om het 
aantal beschikbare talen te kunnen aanvullen. De belangrijkste 
uitdaging zijn de financiën: er is momenteel geen financiering 
om het project na 2021 te kunnen voortzetten. Maar de vroeg-
hulpdienst zal de positieve resultaten gebruiken om te proberen 
in de toekomst mecenassen aan te spreken (met name service-
clubs uit de streek die al op andere domeinen steun bieden). 

 CONTACT 

+32 (0)87 22 33 55 
services@servicesapem-t21.eu

LES SERVICES DE L’APEM-T21
STEUN VOOR BRUSSEN VAN WIE  

DE OUDERS GEEN FRANS SPREKEN

Hoe is het project ontstaan?
APEM-T21 is een vroeghulpdienst voor kinderen met een gene-
tisch syndroom en hun gezin in de streek van Verviers. Bij de 
mensen die worden geholpen zijn er meer en meer migranten en 
mensen in een kwetsbare positie die het Frans niet beheersen. 
Het zijn dan ook de broers en zussen van een kind met een 
beperking die moeten instaan voor het vertaalwerk, waardoor 
deze brussen het risico lopen dat ze de ouderrol overnemen.  
Ze worden betrokken bij denkwerk dat zich op een ouderlijk 
niveau afspeelt, dat voor hen te hoog gegrepen is en dat hen fei-
telijk verantwoordelijk maakt voor het kind met een beperking. 
Daar komt nog bij dat huisbezoeken bij deze gezinnen over het 
algemeen plaatsvinden tijdens de schooluren, waardoor de 
brussen in hun schooltijd worden gemobiliseerd. Dat heeft dan 
weer een negatieve impact op hun schoolloopbaan.

Wat houdt het project in?
Het project wil een tolkendienst financieren waardoor gezin-
nen begeleid kunnen worden, zonder dat er een beroep wordt 
gedaan op de brussen. Zo wordt vermeden dat zij een te zware 
verantwoordelijkheid krijgen en kunnen ze hun eigen ban-
den smeden met hun broer of zus. In plaats van de brussen 
als tolken te moeten inzetten, kunnen de begeleiders van de 
vroeghulpdienst zich nu ook tot de kinderen zelf richten en 
tegemoet komen aan hun specifieke noden: in klassieke indi-
viduele gesprekken, in groepsanimaties, door het gebruik van 
ludieke of pedagogische tools die zijn aangepast aan de leeftijd 
van het kind. De tolkendienst wordt opgezet in samenwerking 
met diverse lokale partners: de Services de Traduction et d’In-
terprétariat en milieu Social (SETIS), het CRVI (Centre régional 
verviétois d’Intégration) en ook CRIPEL (Centre régional pour 
l’Intégration des Personnes Étrangères de Liège).



Afgelopen decennia hebben de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme een veelheid 
aan materialen en methodieken ontwikkeld om aan de slag te gaan met brussen van perso-
nen met autisme. Dit gaat van brussenactiviteiten en-cursussen in groep, tot methodieken om tij-
dens individuele gesprekken met brussen (en/of ouders) stil te staan bij het brus-zijn. Tot op heden 
bleef deze interne expertise rond brussenondersteuning (teveel) binnen de muren van de provin ciale 
thuisbegeleidingsdiensten. Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting kon de Liga Autis-
me Vlaanderen deze methodieken centraal bundelen in ”De brussenkASSt”. Hierdoor zijn we beter in 
staat om deze info Vlaanderen-breed te delen (intern én extern). 

LIGA AUTISME VLAANDEREN
DE BRUSSENKassT

DE BRUSSENKassT IS EEN BUNDELING VAN MATERIALEN, METHODIEKEN EN INFORMATIE,
VERZAMELD EN ONTWIKKELD DOOR DE VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME. 

INFOSESSIES
> 4 infosessies ter ondersteuning van brussen 16+
• Ontmoetings- en uitwisselingsmoment 

• Hulpverleningslandschap en fi nanciële mogelijkheden: wonen, werken en vrije tijd

• Relaties en netwerk

• Hoe kan ik omgaan met mijn broer of zus met autisme?

> 1 infosessie voor ouders
Via informatie- en ervaringsuitwisseling komen ouders er tijdens deze sessie achter welk 

type brus hun kind is, tegen welke moeilijkheden brussen aanlopen en wat ze als ouder 

kunnen doen om hun kind(eren) zo goed mogelijk te ondersteunen.

> 1 infosessie voor professionelen
Deze infosessie is erop gericht andere professionelen te ondersteunen en te stimuleren in 

het werken met brussen: hoe kunnen ze brussen best ondersteunen en welke materialen 

kunnen ze hiervoor inzetten? 

BRUSVALIES
De brusvalies is een bundeling van methodieken om de verschillende thema’s 

van het brus-zijn individueel en op een speelse ma-
nier bespreekbaar te maken met broers en zussen van 

personen met autisme. Het is een kant-en-klare kof-
fer voor brussen van 6 tot 15 jaar die in elke thuis-

begeleidingsdienst autisme ter beschikking wordt ge-

steld. 

Met de brusvalies maken we als het ware een reis met 

de brus naar verschillende landen. Daarvoor hebben we 

natuurlijk een paspoort nodig (Thema: Kennis-

making) en een boarding pass (voor elke plek 

die we samen verkennen). We plannen de reis aan de hand van een landkaart waarop de 

verschillende bestemmingen staan afgebeeld (Thema: Verduidelijking van de hulpvraag 

en bepalen welke thema’s we zullen bespreken). Na elk gesprek krijgt de brus de kans om 

een postkaartje te sturen (manier om een mooie herinnering of belangrijke informatie 

te delen met iemand uit zijn/haar persoonlijke netwerk). 

De brus kan met de brusvalies volgende bestemmingen te bezoeken: 

• De Jungle of Emoticons (Thema: Gevoelens)

• Stam van Hermanos (Thema: Sterke kanten en talenten)

• Droomland (Thema: Plek in het gezin)

• Onbewoond eiland (Thema: Netwerk/Hulplijnen)

• Wereld van Autisme (Thema: Uitleg en inleving in autisme; opgesplitst in anders zijn, 

anders denken, anders doen en andere omgang met tips en strategieën)

• Brussenland (Thema: Ontmoetingsplek voor brussen en de brussenbib)

Na elke bestemming krijgt zowel de begeleider als de brus de kans om de sessie online te 

evalueren. De brusvalies wordt jaarlijks aangepast a.d.h.v. de ervaringen van de verschil-

lende gebruikers. Daarna wordt met een uitgeverij bekeken of de brusvalies kan worden 

uitgegeven, zodat ze ook door andere hulpverleners ingezet kan worden.

BRUSSENKassT 1.0
Alle documenten uit de brusvalies, de infosessies en de groepscursussen 

en -activiteiten voor brussen worden gedeeld via ons gemeenschappe-

lijk autismeplatform tSCHAP. Op deze manier is de brussenkASSt toe-
gankelijk voor alle medewerkers van de Vlaamse thuisbegeleidings-

diensten autisme. Ze krijgen de mogelijkheid om inspiratie op te doen 

en de nodige documenten te downloaden. Bijkomend zijn ze op deze 

manier gelijktijdig op de hoogte van eventuele updates en aanpassin-

gen. Hiermee realiseren we een belangrijke effi  ciëntiewinst.

WAT IS LIGA AUTISME VLAANDEREN?
Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht door de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme. De Liga Autisme Vlaanderen heeft als belangrijkste op-
dracht het realiseren van vernieuwende Vlaanderen-brede projecten rondom autisme. Hiermee onderstrepen we tevens het belang van autisme-speci� eke hulpverle-
ning in Vlaanderen.

MEER INFORMATIE?
Meer informatie over de Liga Autisme Vlaanderen vindt u op www.ligaautismevlaanderen.be. Voor vragen kunt u terecht bij Jo Renty, coördinator Liga Autisme Vlaanderen 
op info@ligaautismevlaanderen.be of 0492 23 41 46. De Liga is gevestigd in de Brusselsesteenweg 375A in 9090 Melle.

De brusvalies is een bundeling van methodieken om de verschillende thema’s 

speelse ma-
 bespreekbaar te maken met broers en zussen van 

kant-en-klare kof-
 die in elke thuis-

begeleidingsdienst autisme ter beschikking wordt ge-

reis met 

de brus naar verschillende landen. Daarvoor hebben we 

 nodig (Thema: Kennis-

lende gebruikers. Daarna wordt met een uitgeverij bekeken of de brusvalies kan worden 

uitgegeven, zodat ze ook door andere hulpverleners ingezet kan worden.

BRUSSENK
Alle documenten uit de brusvalies, de infosessies en de groepscursussen 

en -activiteiten voor brussen worden gedeeld via ons gemeenschappe-

lijk autismeplatform 
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diensten autisme. Ze krijgen de mogelijkheid om inspiratie op te doen 

en de nodige documenten te downloaden. Bijkomend zijn ze op deze 

manier gelijktijdig op de hoogte van eventuele 

met de steun van de Koning Boudewijnstichting

© Mark Borgions
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Begin 2020 moest de koffer klaar zijn. Om het materiaal ook 
visueel aantrekkelijk te maken heeft de Liga Autisme Vlaande-
ren een beroep gedaan op een bekende Vlaamse illustrator. 
In een eerste fase zal er een tiental exemplaren worden gemaakt 
en gebruikt, door ongeveer 200 medewerkers in diverse bege-
leidingsdiensten. Zij krijgen ook een opleiding hiervoor. Dankzij 
hun feedback zal de inhoud kunnen worden aangepast met het 
oog op een bredere verspreiding bij andere organisaties.

Het onlineplatform is operationeel. Diensten kunnen er hulp-
middelen en informatie uitwisselen. Ook de PowerPointbestan-
den die de informatie- en sensibiliseringssessies ondersteunen 
zijn bezorgd aan de diverse diensten. Zij organiseren in de loop 
van 2020 de eerste workshops.

 CONTACT 

+32 (0)492 23 41 46
info@ligaautismevlaanderen.be 

LIGA AUTISME VLAANDEREN
EEN TOTAALPAKKET VOOR BRUSSEN

Hoe is het project ontstaan?
De Vlaamse diensten voor thuisbegeleiding van kinderen en jon-
geren met autisme hebben heel veel materiaal ontwikkeld (acti-
viteiten, lessen, spelletjes, individuele gespreksmethodieken…) 
om met brussen te werken. Het project wil al die tools inventari-
seren, samenbrengen en delen. Zo kan er een totaalpakket voor 
brussen ontstaan, een ‘gereedschapskist’ die bij de diverse 
diensten wordt verspreid. Een ander doel is dat er een module 
wordt uitgewerkt die professionals en ouders wil informeren en 
sensibiliseren om rekening te houden met  noden van brussen 
en hen kwaliteitsvol te ondersteunen.

Wat houdt het project in?
Aan de ene kant wordt er een koffer gemaakt met divers spel-
materiaal (spelletjes, activiteiten, een individueel boekje voor 
de brussen…). Die kan ter beschikking worden gesteld van de 
diverse begeleidingsdiensten om het gesprek met de brussen 
te kunnen aangaan. Aan de andere kant wordt er een uitwisse-
lingsplatform (tSCHAP) opgezet, een soort van grote onlinebi-
bliotheek die medewerkers van begeleidingsdiensten kunnen 
raadplegen en waar ze groepsactiviteiten kunnen downloaden, 
naast informatie en lessen die andere diensten aanbieden.  
Tot slot wil de Liga Autisme Vlaanderen ook materiaal uitwerken 
(in de vorm van PowerPointbestanden) voor de organisatie van 
informatie- en sensibiliseringssessies: voor professionele hulp-
verleners (hoe werken met brussen? hoe aan hun noden tege-
moet komen?), ouders (op welke problemen stoten brussen? 
waarop moet je letten als ouder? welk type brussen is er in mijn 
gezin?) en volwassen brussen (wat zijn de ondersteuningsmo-
gelijkheden waarop men een beroep kan doen? welke rol kun je 
spelen voor een autistische broer of zus?). Die laatsten worden 
vaak over het hoofd gezien. 

mailto:info@ligaautismevlaanderen.be


Fratries à tisser est un projet transversal, qui 
implique les pôles Hospitalier, Santé mentale et 
Enfance du Groupe Jolimont.
• Les médecins peuvent prendre un temps avec 

la fratrie pour répondre à ses questions, suite à 
l’annonce du diagnostic ou par après.

• L’équipe pluridisciplinaire du service de santé 
mentale o�re un espace d’écoute et de parole, 
de soutien et de travail thérapeutique.

• Le service d’accueil extrascolaire propose des 
stages, accessibles prioritairement aux fratries 
pour leur o�rir un moment de détente 
et de répit.

FRATRIES À TISSER :
UN PROJET INFINIMENT 
HUMAIN
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Nos équipes accompagnent les frères 
et soeurs d’enfants porteurs d’une 
maladie grave ou d’un handicap, 
les aident à trouver leur place, 
les suivent dans toutes les grandes 
étapes de la vie et répondent à leurs 
besoins spécifiques.

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin 

«

«

• Les professionnels impliqués ont été 
sensibilisés aux besoins des fratries par 
FratriHa

• L’ensemble de l’o�re est mise en place
• Les contacts avec le réseau externe sont en 

cours

OÙ EN EST-ON ?

QUI ?

QUOI ?
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Een belangrijk facet van het project is de sensibilisering van 
alle diensten van het ziekenhuis van Jolimont. Professionals uit 
diverse diensten hebben een infosessie bijgewoond die geor-
ganiseerd was samen met FratriHa. Het project werd voorge-
steld aan het medisch korps en de verpleegkundigen van alle 
pediatrische diensten, en er werd voor hen een folder gemaakt. 
Doel is dat ze in het geval van een patiënt met een beperking 
systematisch proberen te achterhalen of er brussen zijn, hoe zij 
met de situatie omgaan en of ze bijzondere verwachtingen of 
noden hebben.

De Groupe Jolimont is ook begonnen met het inventariseren 
van het netwerk van diensten en verenigingen die op haar 
grondgebied actief zijn, om bepaalde brussen te kunnen ori-
enteren naar het bijkomende aanbod bij partners. Binnenkort 
wordt er een brochure gemaakt waarin alle mogelijkheden zul-
len worden opgelijst.

 CONTACT 

+32 (0)64 23 17 02
communication@jolimont.be

GROUPE JOLIMONT
EEN LUISTER- EN ONTMOETINGSRUIMTE  

VOOR BRUSSEN

Hoe is het project ontstaan?
Het team van de Groupe Jolimont stelde in haar praktijkwer-
king vast – in het ziekenhuis, het kinderdagverblijf of bij het 
medisch onderzoek – dat ze, wanneer ze te maken krijgt met 
een kind met een beperking, hoort praten over de broer en/of 
zus van dit kind en zijn/haar problemen, maar dat ze die brus-
sen nooit op een gestructureerde manier ontmoet. De zorgver-
strekkers beperken zich tot de melding aan de ouders dat ze 
ook ter beschikking staan voor hen, maar ze kunnen hen geen 
concreet aanbod doen. De Groupe Jolimont heeft deze lacune 
willen verhelpen.

Wat houdt het project in?
Er wordt in diverse vormen van begeleiding voorzien die zich 
richten tot broers en zussen: om op hun vragen over de beper-
king te kunnen antwoorden, vooral wanneer de diagnose wordt 
gesteld; om psychologische steun te bieden als ze daar nood 
aan hebben; om hen een ontspanningsruimte aan te bieden.  
Er wordt ook gesensibiliseerd rond de noden van brussen, 
zodat alle professionele hulpverleners van de Groupe Jolimont 
rekening met hen houden. 

Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Bij de diagnose en de opname van een kind met een beper-
king stelt de hulpverlener altijd voor om de broers en zussen te 
ontmoeten en hen uitleg te geven over de beperking. Er wordt 
geantwoord op al hun vragen en ze krijgen de kans om uiting te 
geven aan hun emoties. Als de brussen later moeilijke momen-
ten meemaken of negatieve gevoelens ervaren (schaamte, 
droefheid, schuldgevoel…), wordt hen individuele psychologi-
sche ondersteuning aangeboden. De brussen krijgen ook pri-
oritair toegang tot activiteiten die worden georganiseerd in het 
kader van de buitenschoolse opvang (themastages, workshops 
expressie…) en kunnen daar andere kinderen en jongeren van 
hun leeftijd ontmoeten, in een gastvrije omgeving. Het is geble-
ken dat deze activiteiten voor hen vooral betekenen dat ze een 
adempauze en wat ontspanning aangereikt krijgen, momenten 
waarop ze zich kind ‘zoals alle andere kinderen’ kunnen voelen. 
Dat is belangrijker dan een luisterruimte waar ze worden uitge-
nodigd om nog maar eens over hun bijzondere situatie te praten.

mailto:communication@jolimont.be


BR
z

=+ brus
oer

us

Aandacht
voor brussen
 van een kind met een spierziekte

www.spierziektenvlaanderen.be

Spierziekten Vlaanderen vzw ondersteunt
mensen met spierziekte met als doel hun

welzijn en dat van hun familie en naasten
te vrijwaren en te verhogen.

Daarom organiseren wij ook
activiteiten om aandacht te 

schenken aan de beleving van
het kind uit een gezin waar een
zus of broer ernstig ziek wordt.

Spierziekten Vlaanderen organiseert

aparte activiteiten
voor brussen, tijdens:

� Gezinsweekend
� Bijeenkomsten

� Leuke uitstapjes
� Familiedag

Photo by Ekaterina Kartushina on Unsplash

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting

 te 

uit een gezin waar een

Wanneer een gezin met een spierziekte geconfronteerd
wordt heeft dit niet alleen een impact op het dagelijkse
leven van het kind met een spierziekte maar ook op zijn
ouders, broers en/of zussen. Het behoort tot de meest 
stresserende ervaringen van gezonde kinderen.

Deze kinderen kunnen hun gevoelens soms moeilijk of
nog niet verwoorden. Ze weten soms ook helemaal niet
hoe ze zich moeten gedragen.

Wij willen brussen ontlasten van hun gevoel van
verantwoordelijkheid of schuldgevoel. Onze aandacht
voor de gevoelens van deze brussen kan een overgang
creëren van eenzaamheid naar gemeenzaamheid.

Dit zal bepalen hoe die kinderen later in staat zullen zijn
zorg te dragen, ze hebben tenslotte maar één kindertijd
en het is net in deze gevoelige periode dat ervaringen
worden opgedaan die hun later leven zal bepalen.
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Op het gezinsweekend is jammer genoeg maar een beperkt 
aantal deelnemers afgekomen (misschien zat de keuze van de 
datum daar voor iets tussen), maar de aanwezigen hebben het 
weekend zeer positief geëvalueerd en vonden dat het hen veel 
heeft bijgebracht.

In de diverse Vlaamse provincies hebben de vrijwilligers van de 
vereniging (die maar over één halftijdse medewerker beschikt) 
tal van activiteiten georganiseerd. Er was overtuigingskracht 
voor nodig om ook systematisch in een specifieke activiteit voor 
de brussen te voorzien, zoals spelletjes of een workshop graf-
fiti. Aanvankelijk was er enige terughoudendheid, maar gaande-
weg begreep men de meerwaarde van het idee.

De brussen van kinderen met een spierziekte beschikken nu 
dus over plaatsen waar ze elkaar kunnen ontmoeten, wat nieuw 
is voor Vlaanderen. De uitdaging is nu ook de ouders meer te 
sensibiliseren om hun kinderen naar deze activiteiten te bren-
gen, omdat zij vaak van hen afhankelijk zijn voor het transport. 
Het plan is ook om op de website van de vereniging een rubriek 
voor te behouden voor de brussen. Zo kunnen ze ook op 
afstand contact houden met elkaar.

 CONTACT 

+32 (0)3 239 17 08
secretariaat@spierziektenvlaanderen.be

SPIERZIEKTEN VLAANDEREN
BRUSSEN VAN EEN KIND MET EEN SPIERZIEKTE

Hoe is het project ontstaan?
Als in een gezin een kind te maken krijgt met een (zeldzame) 
spierziekte, dan heeft dat ook een enorme impact op de brus-
sen, die niet weten hoe ze hun gevoelens moeten uiten of hoe 
ze zich moeten gedragen. Het is belangrijk dat ze goed worden 
geïnformeerd over de ziekte, dat ze zich begrepen en gesteund 
voelen, en dat ze beseffen dat schuld- of opstandige gevoelens 
normale reacties zijn. Op die manier doen ze sociale vaardighe-
den op die voor hun latere leven een pluspunt zullen zijn.

Wat houdt het project in?
De ondersteuning van brussen van kinderen met een spierziekte 
moest op twee manieren gebeuren: tijdens een ‘gezinsweekend’ 
in een zorghotel en een huis voor respijtzorg, met workshops, 
spelletjes en activiteiten, en tijdens informatie- en ontspannings-
activiteiten die plaatsvonden over heel Vlaanderen. In de twee 
gevallen is het doel dat de gevoelens van eenzaamheid (van de 
brussen maar ook van de ouders) worden doorbroken en dat 
er informele uitwisselingen plaatsvinden: met psychologen, the-
rapeuten en professionele hulpverleners die aan de activiteiten 
deelnemen en de gesprekken begeleiden, zonder dat er een 
echte ‘praatgroep’ wordt gemaakt. 



Avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin

Expressions of I SEE’blings
Porteur du projet
•  Fondation I See : école de chiens- 
  guides et partenaire du handicap visuel

•  Mixité
•  Innovation
•  Démystification
•  Autonomie et intégration
•  Epanouissement complet
•  Nouveau regard (positif, dynamique)

Description du projet
•  Exprimer ses émotions
•  Développer un esprit critique dans le 
  non-jugement

•  Prendre du recul, changer l’angle de 
  vue, … le regard

•  Favoriser la confiance, l’estime de soi
•  Valoriser les échanges, tisser des 
  liens

Résultats du projet
•  Nombreuses informations sur les 
  (non) attentes 

•  Outils réutilisables dans d’autres 
  contextes 

•  Support vidéo «publicitaire» pour les 
  prochains/indécis 

•  Reconduction du projet à la demande
•  Création d’une communauté ressource
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Het aanvankelijke plan moest worden veranderd, omdat de 
samenstelling van de groep moeilijk verliep. Er kwam geen res-
pons van de partnerverenigingen die waren gecontacteerd en 
op een infoavond voor gezinnen waren er logistieke tegenwer-
pingen (te frequente activiteiten in Brussel op woensdagnamid-
dag voor de volle agenda’s van jonge mensen). Er waren ook 
bedenkingen over de begeleiding door psychologen wat de 
deelnemers leek af te schrikken en het project ‘dramatiseerde’. 
Het project stootte dus op een soort van ontkenning van de 
problemen die brussen meemaken, ofwel van de kant van  
de ouders ofwel van de brussen zelf.

De Stichting I See heeft haar strategie dan ook moeten ver-
anderen en organiseerde uiteindelijk een gezinsdag waarop 
ze de voltallige gezinnen uitnodigde. Ze voorzag in activiteiten 
voor elke doelgroep. Er werd een praatgroep voor broers en 
zussen gevormd, waarbij er ook vragen waren voor individu-
ele gesprekken. De Stichting I See heeft verder ook een groep 
opgericht die bredere expressieactiviteiten aangeboden kreeg 
dan enkel het maken van een filmpje, (gezien de aanwezigheid 
van de cineast werden weliswaar bepaalde momenten op ver-
zoek van de jongeren gefilmd of gefotografeerd). Dat leidde tot 
een meer uitdagende toon (‘we zijn het beu dat men zich uitslui-
tend om hen bekommert’, ‘geen goesting om erover te praten’) 
en het aantal sessies werd herleid tot vijf zaterdagnamiddagen.

 CONTACT 

+32 (0)2 210 01 79
contact@fondationisee.be

STICHTING I SEE
MIJN BROER, MIJN ZUS,  

DE VISUELE BEPERKING EN IKZELF

Hoe is het project ontstaan?
Op de activiteiten die de Stichting I See organiseert, merkte 
zij dat de brussen van kinderen met een visuele beperking 
heel vaak druk bevraagd worden door de ouders en dat zij een 
zware verantwoordelijkheid dragen. Er wordt binnen het gezin 
niet altijd expliciet gecommuniceerd over de beperking en de 
brussen hebben de neiging om met wat ze voelen niet naar bui-
ten te komen, onder meer om de ouders te sparen. Dat leidt tot 
ambivalente gevoelens: schuldgevoel, schaamte, woede, trots 
of ook empathie. Daarom lijkt het interessant dat brussen een 
ruimte aangeboden krijgen om het over hun moeilijkheden te 
hebben, maar ook over de middelen waar zij over beschikken, 
buiten het gezinskader en in aanwezigheid van andere mensen 
die in dezelfde situatie leven.

Wat houdt het project in?
Het idee was om aan een groep jongeren tussen 14 en 18 jaar 
die een broer of zus met een visuele beperking hebben, een 
ruimte aan te bieden waar ze van gedachten kunnen wisselen. 
Zo zouden ze de kans krijgen om hun gevoelens over de visu-
ele beperking van hun familielid te uiten en het te hebben over 
thema’s waar ze zich vragen over stellen. Dat kan door middel 
van een filmpje. Doel was dat die als vertrekpunt zou dienen 
voor een gedachtewisseling en voor het delen van gevoelens 
met de ouders: wat is de stand van zaken binnen het gezin 
(aangeven wat goed werkt en wat beter kan), reflectiepistes 
en concrete actiemogelijkheden aanreiken, en indien nodig de 
dingen op een rijtje zetten om ieders plaats en rol binnen het 
gezin beter te omschrijven. 

De meeste bestaande initiatieven zijn praatgroepen. Dit pro-
ject koos ervoor om het in een artistieke hoek te gaan zoeken.  
Er moet een structuur en een kader worden aangereikt waar-
door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen wordt gesti-
muleerd: moeilijkheden en vragen die mensen zich stellen, 
maar ook krachten en positieve elementen die de deelnemers 
uit hun situatie kunnen distilleren. Voor de omkadering zorgden 
een begeleidster die zelf een visuele beperking heeft – om in te 
spelen op het spiegeleffect – en een cineast.



vergeet niet… JE BENT UNIEK!

ALS OU DE R

Wanneer één van je kinderen geboren wordt met een zeld-
zame genetische aandoening krijg je als ouder veel te 
verwerken: wat weet je zelf over de aandoening? Hoe moet je dit 
aan je kind (en andere kinderen) uitleggen? Wat kan je vertellen 
en wanneer? Kortom, als ouder wil je graag meer weten en 
beter begrijpen.  

ALS BRUS

Maar ook het kind zelf, de broer en/of zus,… zitten met vele 
vragen waarop ze een antwoord zoeken. Aan de hand 
van vragen en puzzelstukjes komen jullie meer te weten over de 
zeldzame genetische aandoening. En straks, als jullie weer thuis 
zijn, hebben jullie alle tijd om het pakket eens rustig te bekijken 
en te lezen, en de puzzel opnieuw samen te leggen!

“Samen leggen we de puzzel” is een informatie- en doepakket dat 
gezinnen met een kind met een zeldzame genetische aandoening (ZGA) op 
weg zet om aan het kind zelf en aan de broers en zussen op een concrete 
(aan de hand van puzzelstukken) en begrijpbare wijze informatie te geven 
en een antwoord op hun vragen. Via vraag en antwoord krijgen ze meer 
kennis over en begrip voor de ZGA. Dankzij het concrete familieboek 
kunnen ouders nadien in de thuissituatie hierover verder praten met hun 
kinderen, en kunnen alle gezinsleden -al naargelang hun noden- ernaar 
terug grijpen.

Dit informatie- en doepakket werd ontwikkeld en vormgegeven door :
Prof. Ann Swillen: concept, tekst en beeld • All Yours: uitwerking en vormgeving

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, mail, pdf of op welke andere wijze ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur : ann.swillen@uzleuven.be 
Copyright © 2019 • Ontdek meer op: www.kuleuven.be/22q11DS

Informatie- en doepakket voor gezinnen met een 

kind met een zeldzaam genetische aandoening (ZGA)

Prof. Ann Swillen, Centrum Menselijke Erfelijkheid-UZ Leuven & 
Departement Menselijke Erfelijkheid KU Leuven
ann.swillen@kuleuven.be

Samen
leggen we

de puzzel

Met de steun van:

22q11 fonds
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
In overleg met de broers en zussen van kinderen met een 
zeldzame genetische ziekte is de info-tool gefinaliseerd. Er is 
een mooie, professioneel gemaakte publicatie uit voortgeko-
men onder de titel ‘Samen leggen we de puzzel’. Die werd in 
december 2019 voorgesteld aan professionals. De kosten van 
dit hele initiatief waren hoger dan het vooropgestelde budget. 
De publicatie zal vertaald kunnen worden in andere talen dan 
het Nederlands als er financiering wordt gevonden. Ook de 
checklist voor professionele zorgverstrekkers wordt momen-
teel ontwikkeld.

 CONTACT 

+32 (0)16 34 59 03
info.cme@kuleuven.be

DEPARTEMENT MENSELIJKE  
ERFELIJKHEID KU LEUVEN

SAMEN LEGGEN WE DE PUZZEL

Hoe is het project ontstaan?
Tijdens medische consultaties worden de brussen van een kind 
met een genetische ziekte vaak over het hoofd gezien. De thera-
peut heeft in de eerste plaats belangstelling voor het zieke kind 
en zijn ouders. Toch hebben ook zij er behoefte aan te weten wat 
de ziekte precies betekent en wat voor hen de gevolgen zullen 
zijn tijdens het hele zorgparcours. Die vaak complexe en ook 
veranderende informatie moet hen op een verstaanbare manier 
worden aangereikt, aangepast aan hun leeftijd en kennnis- en 
ontwikkelingsniveau. Op dit moment beschikken de Centra voor 
Genetica niet over een adequate info-tool.

Wat houdt het project in?
Binnen het Centrum Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven is 
er in de loop van de jaren een interactieve info-tool ontwikkeld 
die vertrekt van de vragen van de broers en zussen van zieke 
kinderen. Dit project wil dat boekje optimaliseren, publiceren 
en verspreiden bij de vier Vlaamse Centra voor Genetica, en 
ook bij alle centra die zijn gespecialiseerd in ontwikkelingspro-
blematieken. Zo kunnen de gezinnen en brussen beter worden 
geïnformeerd en zullen ze geholpen worden om beter te com-
municeren over de ziekte. Dat kan door een sfeer van openheid 
te creëren waarin iedereen zijn/haar vragen kan stellen en zijn 
gevoelens kan uitdrukken.

Er zal ook een checklist worden uitgewerkt voor de professio-
nals binnen de Centra voor Genetica. Daarin worden de belang-
rijkste vragen opgenomen die systematisch moeten worden 
aangesneden tijdens raadplegingen met de brussen. Ook de 
noden waar je rekening mee moet houden komen aan bod.
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Dat kan bij de brussen ook hun gevoelens van onrechtvaardig-
heid milderen die soms de kop kunnen opsteken: zo denken 
brussen wel eens dat het kind in het ziekenhuis is bevoordeeld 
omdat het niet meer voltijds naar school moet gaan, en het 
gehospitaliseerde kind heeft spijt dat het door de hospitalisa-
tie geen tijd bij het gezin kan doorbrengen. Het medische en 
paramedische personeel wordt ook gesensibiliseerd voor het 
belang van het betrekken van de brussen tijdens de hospitali-
satie van een kind.

Hoe is het project verlopen? Evaluatie
De Brussendag vond plaats op 19 april 2019 (tijdens de paas-
vakantie) en er kwamen ongeveer 150 deelnemers op af, met 
inbegrip van de ouders die als waarnemers aanwezig waren. In 
diverse workshops (logopedie, revalidatie, psychomotoriek…) 
konden de jongeren zich in kleine groepjes in de huid van hun 
gehospitaliseerde broer of zus verplaatsen en zo zijn/haar leven 
in het ziekenhuis wat delen. Aan het eind van de dag konden 
ze tijdens een praat- en luistermoment hun ervaringen delen en 
het initiatief evalueren. Die evaluatie was erg positief. Ook bij de 
personeelsleden, die bij de organisatie betrokken waren, was er 
veel enthousiasme voor het initiatief. Het CHN William Lennox 
wil hier een jaarlijkse activiteit van maken, met een publiek dat 
deels anders zal zijn.

 CONTACT 

+32 (0)10 43 02 11
communication@chnwl.be

CHN WILLIAM LENNOX
‘PANSER LA FRATRIE’ (‘ZORG DRAGEN VOOR BRUSSEN’):  

DE ONTDEKKING VAN HET ZIEKENHUIS

Hoe is het project ontstaan?
Het belang dat brussen kunnen hebben in het genezingsproces 
van zieke kinderen is bekend. Dit geldt ook andersom: de impact 
op de psychische en cognitieve ontwikkeling van broers of zus-
sen wanneer hun broer of zus ziek is, een beperking heeft of in 
het ziekenhuis verblijft. Zo’n ziekenhuisperiode verstoort de rela-
ties binnen een gezin. Door de brussen meer aanwezig te stellen 
tijdens de hospitalisatie van hun broer of zus met een beperking 
kunnen zij weer centraal komen te staan in de aandacht van het 
gezin én kunnen ze een drijvende kracht worden achter de reva-
lidatie van de jonge patiënt. Het gehospitaliseerde kind kan hier-
door zijn eigen identiteit terugvinden en niet langer alleen maar 
een ‘ziek kind’ of ‘een kind met een beperking’ zijn. Zo bouw 
je ook aan een gezondere gezinsdynamiek waarin iedereen 
opnieuw zijn evenwicht en eigen plek kan vinden.

Wat houdt het project in?
Het Centre hospitalier neurologique William Lennox wil broers 
en zussen het ziekenhuis leren ontdekken waar een jonge 
patiënt verblijft voor zijn/haar revalidatie. Dat doet het met een 
ontdekkingsparcours door diverse plaatsen en lokalen en door 
activiteiten op te zetten. Op een speciale dag worden de brus-
sen ontvangen en kunnen zij deelnemen aan groepsworkshops 
met de ongeveer tachtig gehospitaliseerde jonge kinderen. 
Door deze ontmoetingen zijn de brussen meer aanwezig bij hun 
broer of zus in het ziekenhuis en krijgen ze ook een preciezer 
beeld van wat hij of zij meemaakt. Door binnen de groep brus-
sen van gedachten te wisselen zien ze dat iedereen zijn eigen 
parcours volgt, wat ook zijn/haar gezondheidstoestand is.  
De hospitalisatie wordt hierdoor niet langer alleen maar 
beleefd als een gebeuren dat voor een gezin potentieel trau-
matiserend is, maar als een meer positieve ervaring.



PROJECTDOELEN

GESCHREVEN DOOR ANNELEEN BAMS GEÏLLUSTREERD DOOR AMBER BREPOELS

RESULTATEN Toekomst
Via beeld en taal creëren we een 
verhaal dat herkenbaar kan zijn 

voor brussen.

We richten ons hierbij op jonge 
brussen die zelf nog maar moeilijk 

taal kunnen geven aan het
anders-zijn van hun broer of zus.

Preventief werken, in dialoog gaan 
en tijd maken voor gedachten en 
gevoelens vormen de rode draad.

Het boekje kan een hulpmiddel 
zijn of een startpunt vormen naar 

open communicatie binnen het 
gezin of in de ruimere

opvoedingscontext.

We trachten een hulpbron te zijn 
voor de eerste stapjes in een

langdurig traject met aandacht 
voor brussen.

Beeld en taal smelten samen tot 
één geheel ‘Mijn grote kleine 

broer’.

De gedragsvoorbeelden die 
werden uitgewerkt in het boekje 
kunnen herkenbaarheid creëren. 
Het anders-zijn wordt hierdoor

gekoppeld aan concreet gedrag.

Er wordt uitleg gegeven over het 
hebben van een beperking. Ook 

de gedachten, vragen en
gevoelens van de brus krijgen een 

plaats in het verhaal.

Lou en Jelle komen tot leven in de 
gedrukte versie van het boekje. 

Stilaan zullen ze hun weg vinden 
naar de huiskamers van gezinnen, 

binnen andere diensten...

Via de Dienst Ambulante
Begeleiding zetten we in op brede 

verspreiding van het boekje.

Als thuisbegeleidingsdienst zullen 
we het boekje gebruiken als

startpunt om met brussen, ouders 
en de ruimere opvoedingscontext 
na te denken, te praten en stil te 

staan bij het thema ‘brus zijn’.

Met de steun van de Koning Bouwdewijnstichting
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
De realisatie van het boek ging gepaard met een intensieve 
feedback, met tal van suggesties en kritische opmerkingen die 
kwamen van professionals, ouders en jonge brussen: woord-
keuze, perspectief, illustraties, het evenwicht tussen realisme 
en de positieve boodschap… Daardoor liep het project wat 
vertraging op, maar dat kwam de kwaliteit van het eindproduct 
ten goede.

Eind 2019 was het boek klaar voor druk. Het zal het voorwerp 
uitmaken van een communicatiecampagne (nieuwsbrieven, 
sociale media, websites…) en zal dankzij de steun van de Stich-
ting gratis ter beschikking kunnen worden gesteld van tal van 
begeleidings- en andere diensten.

 CONTACT 

+32 (0)11 55 99 60
dab@wegwijs.stijn.be

DIENST AMBULANTE  
BEGELEIDING

EEN BOEK VOOR 3- TOT 6-JARIGEN

Hoe is het project ontstaan?
Er bestaan heel wat boeken die aan kinderen uitleggen wat 
fysieke beperkingen zijn. Veel schaarser zijn boeken over men-
tale beperkingen, en die richten zich bovendien over het alge-
meen tot kinderen die ouder zijn dan zes. Er was dus nood aan 
een boek dat bestemd is voor 3- tot 6-jarigen (en hun ouders), 
dat in woorden en met beelden illustreert wat een beperking die 
niet meteen zichtbaar is betekent en waardoor ook heel jonge 
broers en zussen hun gevoelens kunnen uitdrukken.

Wat houdt het project in?
Tijdens haar stage bij een ambulante begeleidingsdienst aan de 
KU Leuven kwam een studente tot de vaststelling dat gezinnen 
er nood aan hebben om te praten met de brussen van een kind 
met een mentale beperking. Tegelijk stootte zij op het tekort 
aan tools en boeken over het thema die zich tot zeer jonge 
kinderen richten. Door zich te baseren op getuigenissen van 
ouders en de feedback van thuisbegeleiders heeft ze zich aan 
het schrijven gezet: haar verhaal zal worden vormgegeven door 
een studente grafische vormgeving.

Het verhaal brengt een positieve boodschap, maar zonder de 
moeilijkheden uit de weg te gaan. Het wil aan broers en zussen 
van een kind met een beperking laten zien dat zij niet de eni-
gen zijn die zoiets meemaken. Het beantwoordt in eenvoudige 
bewoordingen vragen die heel jonge kinderen zich stellen, zon-
der dat ze die onder woorden kunnen brengen. Het boek wil ook 
ouders helpen om binnen het gezin te praten over de beperking 
van hun kind en kinderen al van heel jongs af aan op te voeden 
om rekening te houden met verschillen tussen mensen.



Réunion de présentation - 17/01

Rencontres

Découvertes

Écoute

Plaisir

Joie

Retrouvailles

Partage

Sortie bowling - 08/02

Séances yoga  -  08 & 22/05, 05/06

Pairi Daiza  -  27/10

Et ce n’est qu’un début...

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

Laser game  accro adventure -  26/07

En juillet 2018, le projet de la Ville de Comines-Warneton 
créé par Mme Anne Tancrez (Handicontact) et Mme Virginie 
Demade Pellorce (PCS) a été retenu parmi 21 projets dont 
seulement 5 en Wallonie.

Fratrie de l’enfant non-valide

Ce projet s’adresse aux fratries d’enfants 
porteurs d’un handicap. Il leur permet de 
sortir du cocon familial et se détacher un 
temps du frère ou de la sœur non-valide.
Il propose des moments de rencontres, 
de sorties et de discussions.

‘‘Mieux soutenir les fratries d’enfants et jeunes avec un handicap’’.
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Het feit dat kinderen regelmatig deelnamen aan de diverse 
activiteiten is een duidelijke indicator van het succes. De groep 
heeft zich in de loop van de ontmoetingen op een natuurlijke 
wijze aan elkaar gehecht, er zijn banden gesmeed en de kin-
deren hadden er plezier in mekaar terug te zien. Er waren tal 
van informele uitwisselingsmomenten waarbij ze tips en tricks 
hebben gedeeld om om te gaan met bepaalde reacties van hun 
broer of zus met een beperking. Van bij de eerste contactacti-
viteit (een avondje bowlen) ontstond er een sfeer van vertrou-
wen, en die is ook gebleven, met name ook bij het bezoek aan 
het attractie- en het dierenpark. Sommige kinderen hebben 
hun angsten overwonnen (spectaculaire attracties, slangen 
om hun nek leggen) en vertelden daar aan het eind van de dag 
trots over aan hun ouders. Hun glimlach en de bedankjes van 
de ouders waren voor de begeleidsters het bewijs van het nut  
en de verdiensten van dit project.

De yogasessies waren minder succesvol en schrikten sommige 
kinderen af, maar het professionalisme en de vindingrijkheid 
van de leraar maakten er een kwaliteitsvol en warm moment 
van voor degenen die eraan hebben deelgenomen. Stressbe-
heersing is niet makkelijk voor deze kinderen, maar ze gaven 
het beste van zichzelf. De uitdaging bestaat erin professionals 
in stressbeheersing te vinden die ludieke en toegankelijke acti-
viteiten aanbieden.

 CONTACT 

+32 (0)56 56 10 20
handicontact@villedecomines-warneton.be

GEMEENTEBESTUUR  
VAN KOMEN-WAASTEN

DIENST HANDICONTACT – ‘IK BEN ER OOK NOG!’

Hoe is het project ontstaan?
De gemeente Komen-Waasten heeft een ‘plan voor soci-
ale cohesie’ en organiseert in dat kader vier keer per jaar de 
‘handiplaines’ (speelpleinen voor valide kinderen en voor kin-
deren met een beperking). Bij die gelegenheden ontmoet de 
dienst Handicontact ook broers en zussen van kinderen met 
een beperking, van wie sommigen in moeilijke situaties leven.  
De dienst heeft bij hen een kleine enquête gedaan om beter op 
de hoogte te zijn van hun noden, wat ze te kort komen, wat ze 
wensen en hoe men daaraan tegemoet kan komen. Broers en 
zussen van een kind met een beperking willen soms even op 
adem komen, dingen kunnen doen voor zichzelf of met anderen 
die in dezelfde situatie verkeren en nieuwe ervaringen opdoen 
die ze vervolgens met het gezin kunnen delen.

Wat houdt het project in?
Het project wil ontspannende momenten organiseren voor de 
broers en zussen van een kind met een beperking, zoals: een 
partijtje bowling gevolgd door chocolademelk, een bezoek aan 
een attractiepark, relaxatiesessies met een kinesitherapeut, 
yogasessies… Het gaat om activiteiten en uitstapjes die speci-
fiek voor hen zijn bestemd en die ze in gezinsverband niet kun-
nen doen door de aanwezigheid van hun broer of zus met een 
beperking. Wat hierboven staat, zijn maar suggesties van bij het 
begin van het project. De jongeren kunnen ook met hun eigen 
ideeën op de proppen komen. Doel is in de eerste plaats om een 
plek te creëren waar ze onder elkaar zijn en dingen kunnen delen, 
hun eenzaamheid doorbreken en op adem kunnen komen, wat 
hun gezinsleven ten goede zal komen. Sommige ouders worden 
zich hierdoor ook bewust van de moeilijkheden van hun kinderen 
en zien hun noden, die vaak onuitgesproken blijven.



‘Woestijn
challenge’

Een brussenspel
Woestijnchallenge is een coöperatief spel. Er is steeds een spelleider die een extra input kan hebben in het 

spel. Zo kan het tempo mee bepaald worden door de spelleider, en kan er extra tijd voorzien worden om stil te 
zijn bij bepaalde vragen rond de 9 domeinen.

DOELSTELLINGEN

•  Het spel beoogt een toegankelijke methodiek te zijn om met 
brussen in gesprek te gaan rond hun Kwaliteit van Leven.

•  Het is een methodiek met een dubbele bodem: brussen 
genieten van het spelen van het spel, professionelen 
ontdekken hoe gezond de brus in de gezinscontext staat.

•  Het spel moet aantrekkelijk zijn en goesting geven om 
steeds opnieuw te spelen.

•  Het spel wil een brede leeftijdsgroep bereiken, voor 
kinderen, jongeren en volwassenen ouder dan acht jaar.

Ontwikkeling prototype 
woestijnchallenge is gebeurd. 
Perspectieven 2020: van prototype 
naar eindmodel en verspreiding.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting

Start West-Vlaanderen vzw
Thuisbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beper-
king en hun gezin.

Spelbord_Poster_V01.indd   1 15/11/2019   11:25
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
De uitdaging bestond erin een spel te maken dat zowel opwin-
dend als aangenaam is om te spelen, terwijl er tegelijk wordt 
stilgestaan bij de vragen die de broers en zussen zich stellen. 
Bij het uitwerken van het prototype van het spel werd er reke-
ning gehouden met de raadgevingen van Tinneke Moyson zelf. 
Dat gebeurde samen met jongeren die hun bijdrage leverden. 
Zij reikten elementen aan die in hun ogen aantrekkelijk zijn, 
zoals de mogelijkheid om een joker in te zetten. Sommigen 
hebben bijvoorbeeld ook ‘hindernis’-kaarten getekend.

Een groot aantal jongeren van diverse leeftijden – of ze nu al 
dan niet een broer of zus hebben met een beperking – hebben 
het spel gespeeld en hebben het ook geëvalueerd door een 
vragenlijst in te vullen. Hun waardering is over het algemeen 
zeer positief tot zelfs enthousiast: op een schaal van één tot 
acht gaven ze doorgaans een score van… acht.

Doel is nu dat in de loop van 2020 het spel op een grotere 
schaal wordt geproduceerd en voor een bescheiden prijs wordt 
verspreid bij begeleidingsdiensten, sociale diensten, scholen… 
Het kan alle professionals helpen om het gesprek aan te gaan 
met de kinderen, of zij nu al dan niet broers of zussen zijn van 
een kind met een beperking.

 CONTACT 

+32 (0)50 40 50 00
info@startwestvlaanderen.be

START WEST-VLAANDEREN
EEN GEZELSCHAPSSPEL VOOR BRUSSEN

Hoe is het project ontstaan?
De negen domeinen van de Kwaliteit van Leven die Tinneke 
Moyson omschreef vormen het kader om het gesprek aan te 
knopen met de broers en zussen van een kind met een beper-
king. Dat kan echter makkelijker op een indirecte manier, 
via een spel. Vandaar dit project van de vzw Start West-
Vlaanderen: het maken van een gezelschapsspel. De Woestijn 
Challenge is gebaseerd op de negen domeinen. Het spel biedt 
voor de brussen een ontspannend moment en is voor hun  
professionele begeleiders ook een middel om samen bepaalde 
onderwerpen uit te diepen.

Wat houdt het project in?
Het spel werd op punt gezet en eerst getest met medewerkers 
van de vzw, en vervolgens met kinderen van diverse leeftijden. 
Het wil een laagdrempelige manier zijn om het ijs te breken met 
de broers en zussen, en om met hen te spreken over hun geeste-
lijk welzijn. Het biedt hen de kans om hun ervaringen met elkaar 
te vergelijken, lessen te trekken uit hun respectievelijke ervarin-
gen (hoe beleven zij de situatie? wat is hun rol? hoe kun je met 
een kind met een beperking bepaalde activiteiten uitvoeren?) 
en zich erkend te voelen: voor één keer wijdt een begeleider 
zijn/haar tijd aan hen en luistert hij naar hen. Het spel kan een 
begeleider ook helpen om op het spoor te komen van vormen 
van ontevredenheid rond bepaalde domeinen van de Kwaliteit 
van Leven en om middelen te suggereren om die te verhelpen.  
En dat zonder dat het kind de indruk heeft dat het aan een 
ondervraging is onderworpen.



Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

Organisés par les Jeunesses Musicales du Brabant Wallon
et le Service d'Aide Précoce du Brabant Wallon, les Stages
Fratries accueillent les enfants différents d’une même famille
afin de leur offrir la possibilité de partager des activités, 
mais également de rencontrer d’autres fratries.
Diverses activités sont ainsi proposées, autour de la musique,
des arts plastiques, de la psychomotricité, et de la
rencontre.

La raison centrale de la mise sur pied
des Stages Fratries est la volonté de
soutenir dans leur globalité les familles
d’enfants en situation de handicap, dans
le cadre d’un stage où la richesse de
l’inclusion se double d’un encadrement
spécialisé et d’activités artistiques.
Le projet existe depuis une dizaine
d’années, à raison de deux Stages Fratries
par an; il s’est construit peu à peu,
évoluant en permanence grâce aux défis
sans cesse renouvelés, et grâce aux
demandes, remarques, attentes des
enfants.

Avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin, le projet s’est étendu en
2019 à d’autres familles et à d’autres disciplines, accueillant ainsi
39 enfants, soit 15 familles, et proposant de nouvelles activités.
Le projet se décline dorénavant en 3 Stages Fratries:

Stage Fratrie:
Stage organisé à
Pâques, dans le même
lieu, à Wavre, avec les
familles habituelles.

02/653.36.11 ou jmbw@jeunessesmusicales.be

Stage Fratrie Nomade:
Stage organisé début juillet, 
à Rebecq, ouvert à de nouvelles
familles.

Stage hAdelphie: 
Stage organisé fin juillet, à
Rixensart, accueillant anciennes
et nouvelles familles, proposant
en plus une activité autour de la
relation à l’animal avec l’asbl
Animae Mundi.
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Wat houdt het project in?
Jaarlijks vinden er twee vierdaagse Brussenstages plaats. 
De prijs van zo’n stage bedraagt ongeveer 5.000 euro.  
Om financieel zo laagdrempelig mogelijk te zijn betalen deel-
nemers maar een bescheiden bedrag, dat nauwelijks 10% 
van het budget dekt. De rest is ten laste van de twee organi-
serende verenigingen: de vzw Jeunesses musicales en Bra-
bant wallon en de vroeghulpdienst (Service d’Aide Précoce) 
van ANAHM BW. De steun die aan de Koning Boudewijn-
stichting werd gevraagd heeft diverse doelen: een derde 
stage mogelijk maken, het aanbod uitbreiden tot nieuwe 
gezinnen (het zijn immers vaak dezelfde gezinnen die zich 
voor de diverse stages inschrijven) en kinderen de mogelijk-
heid bieden om dankzij nieuwe vormen van samenwerking 
andere activiteiten uit te proberen.

Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Er vonden in 2019 drie stages plaats, met een verplaatsing naar 
Rebecq waardoor er andere gezinnen konden deelnemen en 
met als troef een nieuwe activiteit: omgaan met dieren, in part-
nerschap met de vzw Animae Mundi (na een ontmoeting tijdens 
de intervisies die de Stichting heeft georganiseerd). Er namen 
in totaal 39 kinderen deel. Diverse informele evaluatie-elemen-
ten geven aan dat de stages eens te meer uiterst geslaagd 
waren: de kinderen en de gezinnen die zich ook voor volgende 
stages willen inschrijven, de vriendschapsbanden die werden 
gesmeed, de warme sfeer, de getuigenissen aan het eind van 
de stage, de gezinsfoto’s die de kinderen maakten, het enthou-
siasme van het begeleidende team…

 CONTACT 

+32 (0)2 653 36 11
jmbw@jeunessesmusicales.be

JEUNESSES MUSICALES  
DU BRABANT WALLON

BRUSSENSTAGES

Hoe is het project ontstaan?
De Brussenstages zijn in 2010 ontstaan vanuit de wens om 
gezinnen met kinderen met een beperking als geheel te onder-
steunen. Een van de motivaties was van bij het begin dat er 
bijzondere aandacht zou gaan naar de broers en zussen van 
kinderen met wie er bij huisbezoeken kennis werd gemaakt.  
Al snel rees het idee voor een meer overkoepelend project.  
Het gaat er in zekere zin om dat de logica wordt omgedraaid: 
eerder dan te streven naar de inclusie van kinderen met een 
beperking, stellen ze een gedeelde tijd voor waarin de brussen 
worden uitgenodigd om een inclusie-ervaring te beleven in de 
wereld van het anders-zijn.

De stages bieden ouders ook de kans om op adem te komen: 
zij kunnen hun kinderen toevertrouwen aan één team. Tijdens 
de stages zijn er momenten die zich specifiek richten tot de 
broers en zussen van een kind met een beperking (babbel-
momenten, activiteiten, gedeelde en vrije momenten) en zijn 
andere momenten bestemd voor de brussen als geheel. Muziek 
is een communicatiekanaal waar iedereen toegang toe heeft en 
die hier verbindend werkt: het is een tool dat iedereen – vol-
wassenen en kinderen, met of zonder beperking – zich op zijn 
manier eigen kan maken. Het accent wordt bewust gelegd op 
het samenleven, delen en vreugde, meer dan op de sombere 
kanten van wat deelnemers ervaren.

De Brussenstages bieden dus aan alle kinderen uit één gezin 
ruimte voor dialoog, ontmoetingen en spel. De professionals 
stellen zich optimistisch en welwillend op, en de kinderen ver-
sterken elkaar dankzij de muziek, beeldende kunsten, psycho-
motoriek, verhalen enz.
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Er vonden in de loop van 2019 diverse activiteiten plaats: 
een gezinsweekend in Herentals, ontmoetingsdagen in Gent, 
Antwerpen en Brussel, kinderclubs en de Werelddovendag.  
Dat waren stuk voor stuk momenten waarop er intense uit-
wisseling was, met ook inspirerende getuigenissen die op de 
deelnemers veel impact hadden. Dat zette veel ouders er op 
hun beurt toe aan om na te denken over de relatie die zij met 
hun horende kinderen hebben en over de manier waarop zij 
met hen communiceren. De brussen vonden ondersteuning en 
erkenning door over hun ervaring te kunnen spreken en die met 
anderen te delen.

De regionale kinderclubs bereiken traditioneel vooral dove kin-
deren van dove ouders, terwijl zij maar een kleine minderheid 
(10%) uitmaken van de doelgroep. Door samen te werken met 
thuisbegeleidingsdiensten en met het ondersteunend netwerk 
is Doof & Gezin erin geslaagd ook horende ouders te bereiken 
en te sensibiliseren. Er waren dan ook veel nieuwe gezichten bij 
de deelnemers aan activiteiten, wat een mooie meerwaarde is 
van dit project.

 CONTACT 

+32 (0)9 224 46 76
info@doof.vlaanderen

DOOF VLAANDEREN VZW
EEN BETERE ONDERSTEUNING VAN BRUSSEN  

VAN SLECHTHORENDE KINDEREN

Hoe is het project ontstaan?
In gezinnen met een doof kind worden horende broers en 
zussen soms wat over het hoofd gezien, hoewel ook zij eigen 
noden hebben. Ze krijgen weinig kansen om met lotgeno-
ten van gedachten te wisselen, of met volwassen rolmodel-
len die kunnen bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.  
Men begrijpt maar moeilijk wat het betekent een dove broer, zus 
of ouder te hebben, en wat daarvan de emotionele impact kan 
zijn. Idem voor het uiten van hun gevoelens (droefheid, schuld-
gevoel, woede, jaloezie…) en voor het vinden van hun plek 
in het gezin (anders communiceren, een groter verantwoorde-
lijkheidsgevoel…)

Wat houdt het project in?
Doof & Gezin is een afdeling van de vzw Doof Vlaanderen. Haar 
missie bestaat erin om voor ouders én kinderen, doven én 
horenden, een integraal aanbod te ontwikkelen. Doof & Gezin 
wil broers en zussen van een doof kind de kans geven om van 
gedachten te wisselen en uit hun isolement te treden. Het pro-
ject heeft twee luiken: de organisatie van een workshop voor 
brussen ter gelegenheid van de Werelddovendag, en de orga-
nisatie van een weekend voor gezinnen met een dove ouder of 
een doof kind. Een bijzondere plek krijgen de horende broers 
en zussen. Zij kunnen deelnemen aan ontspanningsactiviteiten, 
gespreksmomenten en workshops waarop ze kunnen vertel-
len over hun ervaringen, waardoor ze hun eigen situatie beter 
begrijpen omdat ze kunnen vergelijken met die van lotgeno-
ten. Dove en horende kinderen krijgen ook vrijetijdsactiviteiten  
aangeboden onder begeleiding van vrijwilligers die ervaring 
hebben met kinderanimatie. Dat gebeurt in de regionale ‘kin-
derclubs’ van de vereniging. Twee tolken gebarentaal zijn aan-
wezig om de communicatie makkelijker te doen verlopen.



DÉFIS POUR 
L’AVENIR...

PROJET
FRATRIES

Familles
partenaires

Réseau
professionnel

Bénévoles 
Donateurs

Pouvoirs
subsidiants

JOURNÉES RÉPIT ET 
RESSOURCEMENT

PERMANENCES

ÉVÈNEMENTS 
FESTIFS

SORTIES EN 
FAMILLE

CASA CLARA la première maison de répit 
   et de soutien conçue par des parents pour  
       des parents, qui propose une approche  
          du répit unique en Belgique

Casa Clara asbl
Coordinatrice Fanny Calcus
✉ info@casaclara.be
➟ www.casaclara.be
➟ Boulevard de Smet de Naeyer, 578 
1020 Bruxelles

11 activités fratries
7 activités familles

2 nouvelles formules 
de répit fratries

Création d’un
groupe d’adolescents

Soutien et accompagnement des 
fratries d'enfants ou de jeunes 
porteurs d'un handicap ou d'une 
pathologie lourde

Nos objectifs : 
- Evaluer et ajuster les formules 
"répit fratries" 
- Créer un réseau entre pairs 
- Elargir notre public cible 
- Développer des partenariats  
- Sensibiliser les professionels et le 
grand public

Pérenniser notre projet 
1. Renforcer le travail en réseau 

2. Maintenir  les liens avec les familles 
  lerutcurts tnemecnanif nu rehcrehceR .3

4. Développer la solidarité

Sensibilisation 
«Générations Solidaires»

 «Cap48»

Nouveaux partenaires 

Nouvelles 
familles/fratries 

Soutien des proches d’enfants 
malades ou porteurs d’un 

handicap

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin
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Zo wil de organisatie haar doelpubliek uitbreiden, samen met 
partnerverenigingen. Doel is ook om breder te communiceren 
over het thema ‘brussen’, om zo professionals en het brede 
publiek te sensibiliseren voor de noodzaak om zorg te beste-
den aan deze ‘hulpverleners’. Zij spelen een cruciale rol in het 
leven van hun broer/zus met een beperking en hebben zelf ook 
het recht om te leven als kind/jongere.

Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Er werden twee nieuwe begeleidingsformules voorgesteld: 
avonden voor jongeren en dagen voor brussen, zonder de 
ouders erbij. Er is een groep jongeren tot stand gekomen die 
met elkaar contact hebben, buiten Casa Clara om, en er wer-
den nieuwe gezinnen en nieuwe partners bereikt. Er zijn twee 
communicatieacties opgezet voor een breed publiek: Généra-
tions Solidaires met L’Avenir en Cap 48. De permanenties voor 
de brussen zijn er nog niet door tijdgebrek om een team van 
vrijwilligers op te leiden. En om de begunstigden niet al te zeer 
te belasten met lange vragenlijsten, ging de voorkeur naar infor-
mele evaluatiemomenten na elke activiteit. Die evaluatie bleek 
zeer positief te zijn.

 CONTACT 

+32 (0)473 20 56 32
info@casaclara.be

CASA CLARA
ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN BRUSSEN

Hoe is het project ontstaan?
Casa Clara is al diverse jaren actief in de ondersteuning van 
gezinnen met kinderen met een beperking of een zware patholo-
gie. De vernieuwende aanpak richt zich op de naasten – ouders 
en brussen – en streeft naar herstel. De organisatie heeft oor 
naar het vraagstuk van burn-outs in gezinnen – bij brussen en 
jonge mantelzorgers – en probeert zo goed mogelijk te beant-
woorden aan de verwachtingen van dit nog niet goed in kaart 
gebrachte en kwetsbare publiek. Brussen zijn een doelpubliek 
dat je vaak maar moeilijk bereikt, wat ook de partners van Casa 
Clara beseffen. De vzw wil daarom de begeleidingsformules en 
de adempauzes die ze aanbiedt herzien. Aan de hand van een 
enquête bij de brussen en de ouders wil de vzw hun verwach-
tingen beter leren kennen. Dat gebeurt ook door ervaringen te 
delen met partnerorganisaties.

Wat houdt het project in?
De resultaten van de enquête zijn er nog niet, maar het pro-
ject wil in elk geval brussengroepen opzetten waar lotgenoten 
elkaar ontmoeten en samen een gezellig moment beleven. Men 
wil ook permanenties inrichten voor de brussen, momenten 
waarop Casa Clara op een meer informele manier open is.  
Het plan is verder ook om jaarlijks vijf ‘kom-op-adem’-dagen te 
organiseren voor de brussen en vijf voor gezinnen, in aanwe-
zigheid van het kind met een beperking. Doel van deze dagen 
is dat de interacties tussen broers en zussen over het thema 
‘welzijn’ worden bevorderd.

Casa Clara wil brussen een rustige plek aanbieden waar ze 
zich welkom voelen en waar ze ‘uit hun dagelijks kader kunnen 
komen’, zich ontspannen en plezier maken, terwijl er ook iemand 
is die op een informele manier naar hen wil luisteren. Psycholo-
gische begeleiding is er niet, alleen een luisterend oor en vooral 
diverse vormen van activiteiten die de brussen op hun gemak 
stellen en die hen momenten van welbevinden aanreiken: relaxa-
tie, spel, tekenen, massage, knutselen, koken, muziek enz. 



Onderweg met schitterende brussen

Een methodiek om met 
brussen op een speelse 
manier in gesprek te gaan 
rond het thema brus-zijn.

■ De kwaliteit van leven
bespreekbaar maken bij 
brussen en hun gezin

■ De brus de aandacht
geven die hij/zij verdient

■ Bijdragen tot een betere 
kwaliteit van leven van de 
brus

Thuisbegeleidingsdienst 
Kadodder met inspiratie 
van studenten 
AP Hogeschool.

thuisbegeleiding@kadodder.be
03 312 45 41 - www.kadodder.be 
Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel

■ Met de brus in gesprek gaan over de 
negen domeinen van kwaliteit van leven 
(beschreven door T. Moyson, 2012)

■ De krachten en ondersteuningsnoden 
van de brus in kaart brengen

■ Aanzet om verder aan de slag te gaan 
met de brus

Voor brussen (broers/zussen) van kinderen met 
een (verstandelijke) beperking tussen 6 en 14 jaar 
– o.l.v. een volwassen begeleider - individueel of in 
kleine groepjes.

WAT?

DOEL? WIE?HOE?

VOOR WIE?

“Brussen verdienen het om 
in de spotlight te staan en te 

schitteren als een ster!” 

M E T  D E  S T E U N  V A N  D E  K O N I N G  B O U D E W I J N S T I C H T I N G

D A T U M  U I T G A V E :  J A N U A R I  2 0 2 0
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
De doelstelling is in de loop van de realisatie van het project 
geëvolueerd: van de aanpassing van het spel ging het naar het 
uitwerken van een methode. Sterrenstrand is namelijk meer 
dan een simpel spel. Het wil op een ludieke wijze nagaan hoe 
de broer of zus van een kind met een beperking zijn of haar 
kwaliteit van leven ervaart, door zowel de positieve facetten 
als de moeilijker zaken aan te brengen, zowel de krachten als  
de noden aan ondersteuning. Deze methode maakt deel uit van 
een heel begeleidingstraject waardoor er concrete acties kun-
nen worden vastgelegd die de zus of broer vervolgens in prak-
tijk kan brengen. Daarom gaat het spel ook vergezeld van een 
praktische gids met uitleg over de manier waarop professionals 
Sterrenstrand kunnen gebruiken.

Een prototype van het spel werd in maart 2019 ontwikkeld en 
vervolgens uitgetest bij een aantal jongeren van diverse leeftij-
den. Zij hebben opmerkingen geformuleerd – die kwamen ook 
van thuisbegeleiders en ouders – waarmee rekening is gehou-
den bij het finaliseren van het spel (bv. het ludieke facet verster-
ken door doe-vragen in te lassen).

Er zijn honderd exemplaren van de nieuwe versie van het spel 
gemaakt. Die zullen in 2020 worden verspreid bij de diensten 
voor thuisbegeleiding en andere organisaties die werken met 
kinderen en jongeren. Daar gaat een kleine mediacampagne 
mee gepaard.

 CONTACT 

+32 (0)3 312 45 41
thuisbegeleiding@kadodder.be

THUISBEGELEIDINGSDIENST  
KADODDER

UITBREIDING EN VERSPREIDING  

VAN EEN GEZELSCHAPSSPEL

Hoe is het project ontstaan?
Het spel Sterrenstrand werd in 2016 ontworpen door studen-
ten orthopedagogie van de thuisbegeleidingsdienst Kadodder.  
Het richtte zich aanvankelijk tot ‘plusbrussen’: broers en zus-
sen van een kind met een beperking die zelf ook een beperking 
hebben. Medewerkers van Kadodder gebruiken het geregeld 
tijdens hun huisbezoeken. De ervaring leert dat dit spel een 
goed middel is om in gesprek te gaan met de brussen en om 
het met hen op een ontspannen manier te hebben over hun 
‘kwaliteit van leven’. De vzw wil derhalve het spel uitbreiden 
naar een ruimer publiek.

Wat houdt het project in?
Het spel verfijnen en zijn inhoud uitbreiden door de negen domei-
nen van Kwaliteit van Leven die Tinneke Moyson omschreef 
erbij te betrekken (in plaats van nu maar zes): dat was één doel 
van het project. Hierdoor kan het spel ook gebruikt worden met 
brussen die zelf geen beperking hebben. Er zullen ook diverse 
vragen zijn volgens leeftijdscategorie (6-10 jaar en 10-14 jaar). 
Het spel kan op die manier breder worden verspreid over heel 
Vlaanderen en als tool gebruikt worden door ouders of profes-
sionals om in gesprek gaan met de brussen. Zij zullen dan weer 
makkelijker hun gevoelens en ervaringen kunnen uitdrukken. 



hy 

	  

 

 

Pour	les	
sœurs-frères		
d’enfants	
porteurs	de	
handicap		

   ANIMAE MUNDI asbl  
    L’animal, notre allié dans la relation d’aide 
 

Fratriae mundi  

S’amuser, 
se 

ressourcer ressourcer

Se définir, 
se 

positionner positionner

Echanger 
avec 

d’autres 
fratries 

Avec	le	soutien	de	la	Fondation	Roi	Baudouin	

d’autres 
fratriesfratries

Laisser 
circuler 

ses 
émotions 

Comprendre 
le monde de 

l’autre 
le monde de 

l’autre

Renforcer 
la 

confiance  
la la 

confiance confiance 

	

Dès	avril	2020	
*	

Activités	au	contact	des	
animaux	pour	des	fratries	

de	moins	de	16	ans		
*	

Bxl	et	BW	

7	Ateliers	animaliers	

T. 0478 62 61 23 
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Hoe is het project verlopen? Evaluatie
Er werden zeven workshops opgezet, waar 26 verschillende 
jongeren aan hebben deelgenomen. De initiële formule (vijf 
dagen verdeeld over diverse maanden, met de vorming van 
een permanente groep) bleek organisatorisch te zwaar te zijn, 
rekening houdend met de beschikbaarheden van de gezinnen. 
Ze werd vervangen door niet-residentiële workshops van één 
dag, met een deelname ‘à la carte’ en in een partnerschap met 
diverse organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning 
van brussen. De feedback van de jongeren, de ouders en de 
partners was bijzonder enthousiast en er is een vraag om het 
initiatief te hernemen.

Andere vaststelling: de ‘praatcirkel’ heeft niet plaats kunnen 
vinden. De initiatiefnemers voelden aan dat de grootste nood 
erin bestond dat men even kon ‘ontsnappen’ en dat men een 
ontspannen tijd wilde doorbrengen: het dier en de uitnodiging 
die daarvan uitging volstonden als ‘hulpmiddel’. De reflectie 
over de plaats die de jongere in het gezin inneemt bleek geen 
bekommernis die expliciet tot uiting kwam, en was ook niet de 
eerste motivatie om deel te nemen aan de workshops. Het pro-
ject werd daarom op basis van de aanwezige noden aange-
past tot een activiteit waarin de deelnemers ‘op adem konden 
komen’. Tegelijk blijft het openstaan voor vragen om ook in een 
praatruimte te voorzien.

 CONTACT 

+32 (0)478 62 61 23
animae@animaemundi.be

ANIMAE MUNDI
PROEFPROGRAMMA OMGAAN MET DIEREN

Hoe is het project ontstaan?
In het kader van haar activiteiten rond therapie en hulprelaties 
waarin de omgang met dieren centraal staat krijgt de vzw Ani-
mae Mundi geregeld te maken met gezinnen waarvan een of 
meer kinderen een beperking hebben. Zij stelt in die gevallen 
vast dat de brussen vormen van maturiteit en solidariteit aan 
de dag moeten leggen die buiten het normale vallen, met soms 
eisen die moeilijk te dragen zijn. Naar aanleiding van de oproep 
van de Koning Boudewijnstichting heeft de vzw een atypisch 
programma ontwikkeld in diverse fasen. Daarin krijgen broers 
en zussen (preadolescenten) van een kind met een beperking 
de kans om tijdelijk los te komen van hun gewone verantwoor-
delijkheid binnen het gezin, en wel door activiteiten met dieren. 
De brussen worden individueel begeleid door gekwalificeerde 
professionals en knopen banden aan met elkaar (onder meer 
in een praatcirkel aan het begin en het einde van een dag).  
Zij ontdekken bij zichzelf nieuwe facetten en krijgen de kans om 
zich vrij uit te drukken. Door dit te doen zijn ze beter gewapend 
voor de identiteitsvragen die vóór hun adolescentie opduiken.

Wat houdt het project in?
Er zijn vijf initiatieworkshops in het omgaan met dieren en er is 
een weekend dat plaatsvindt in het gezelschap van een groep 
paarden. Op die manier beleeft een groep preadolescenten die 
bestaat uit brussen van kinderen/jongeren met een beperking, 
een ervaring die voor hen een soort initiatie is. Oog in oog met 
het dier (uiteraard met omkadering) ontdekken de deelnemers 
zichzelf, kunnen ze zichzelf beter omschrijven en komen er bij 
hen waardevolle competenties naar boven, terwijl ze tegelijk 
banden aanknopen met andere jongeren die in hún gezin met 
dezelfde uitdagingen te kampen hebben.

Interageren met dieren doet een beroep op instinctieve, sensi-
tieve en niet-cerebrale vaardigheden. Het laat je je gewoontes 
veranderen en heeft invloed op hoe je jezelf ziet. De impact is 
voelbaar op diverse niveaus: mensen ontdekken, door om te 
gaan met een dier, bij zichzelf ongekende mogelijkheden waar-
door ze beter bestand zijn tegen moeilijkheden, meer zelfver-
trouwen krijgen en een betere connectie hebben met de natuur 
en met wie ze zelf zijn.
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LESSONS LEARNED  
UIT DE ONDERSTEUNDE 
PROJECTEN
Twee experts (Tinneke Moyson van de HoGent  

en Marie-Claire Haelewyck van de UMons)  

hebben de 21 ondersteunde projecten bij de projectoproep 

‘Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en 

jongeren met een beperking’ begeleid en geanalyseerd.  

Hier volgen hun belangrijkste lessons learned.
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HET PUBLIEK: NIET MAKKELIJK TE BEREIKEN
Opvallend bij de 21 projecten die ondersteund werden door de 
Koning Boudewjnstichting is de moeilijkheid om het brussen-
publiek te bereiken en te mobiliseren om deel te nemen aan de 
aangeboden activiteiten. Hoe enthousiast de initiatiefnemers 
ook zijn, het komt voor dat (bijna) niemand zich inschrijft en dat 
het project hierdoor onvermijdelijk in het water valt. Meer dan 
één ‘projectontwikkelaar’ werd met zo’n situatie geconfronteerd 
en is zich moeten gaan afvragen wat de redenen zijn waarom 
mogelijke deelnemers zo moeilijk te bereiken zijn.

Er lijken vier mogelijke verklaringen te zijn:
 – onvoldoende kennis van de noden: ondanks tientallen jaren 
van onderzoek en inspanningen weten veel professionele 
hulpverleners nog altijd niet wat noden en de verwachtingen 
van brussen zijn. Er is dus nog veel opsporingswerk te doen.  
Ook de ouders van kinderen met een beperking kunnen 
vaak maar moeilijk toegeven dat ook hun andere kinderen 
bijzondere noden hebben. Dat is begrijpelijk: zij moeten  
al zoveel ballen in de lucht houden dat ze de neiging  
hebben dat aspect over het hoofd te zien.  
Ook de brussen zelf hebben een soort van aangeboren 
neiging om zichzelf onzichtbaar te maken en hun  
problemen en noden te relativeren;

 – je merkt bij de ouders en de brussen diverse vormen  
van weerstand: emotionele weerstand bij de ouders  
om nog een bijkomend probleem aan te pakken  
(vandaar het belang dat er een beroep kan worden  
gedaan op andere personen om de noden van de brussen  
in rekening te brengen: de bredere familiale omgeving, 
buren, leerkrachten…). Maar ook bij de brussen zelf  
is er emotionele weerstand: zij willen niet dat ook zij 
het etiket ‘probleemkinderen’ krijgen, zoals hun broer  
of zus met een beperking. Het is daarom belangrijk  
te zeggen dat zij niet worden aangesproken omdat  
ze een probleem hebben, wel omdat ze behoren  
tot een uniek gezin en omdat ook zij het recht hebben  
op uitstapjes en momenten van ontspanning.  

INITIATIEFNEMERS EN DOELSTELLINGEN:  
EEN GROTE DIVERSITEIT
Wat de profielen van de projectverantwoordelijken betreft, is er 
sprake van een grote diversiteit: de meerderheid zijn verenigin-
gen (opgericht voor en door gezinnen), maar er zijn ook sociocul-
turele organisaties, scholen (voor bijzonder onderwijs), gemeen-
telijke overheden, ziekenhuizen… Sommige initiatiefnemers 
hebben zich aan hun project gewaagd zonder voorafgaande 
ervaring met de brussen, anderen werkten al in dit domein, maar 
dan in een ander kader. Op de intervisies bleek de rijkdom van 
de gedachtewisselingen tussen deze twee types van initiatiefne-
mers: de eerste categorie stelde soms vernieuwende projecten 
(omgaan met dieren, artistieke creaties…) en nieuwe pistes voor, 
de tweede categorie steunde op ervaring met de doelgroep.

Ook de realisaties zijn erg divers: dankzij de financiële steun, 
de opvolging en de begeleiding kon er in sommige gevallen een 
tool worden ontwikkeld (een spel uitgeven, een boekwerk ver-
spreiden). In andere gevallen werd het brede publiek gesensi-
biliseerd en geïnformeerd, en nog elders werden ontmoetingen 
en praatgroepen ingericht waar broers en zussen over hun er-
varingen konden praten. 

  %

� Socioculturele organisaties 14,2

� Scholen voor bijzonder onderwijs 4,7

� Kunstacademies 4,7

� Verenigingen opgericht door gezinnen 61,9

� Ziekenhuizen 9,5

� Gemeentelijke overheden 4,7
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COMMUNICATIE
De projecten hebben het dus soms moeilijk om hun doelpu-
bliek te bereiken. Dat komt ook omdat de communicatie pro-
blemen doet rijzen: de brussen van kinderen en jongeren met 
een beperking zijn een diffuus publiek. Bovendien moeten de 
boodschappen een positieve en constructieve sfeer uitstralen: 
de gezinnen hebben sowieso al te kampen met een hele reeks 
problemen. De projecthouders gebruikten diverse communi-
catiekanalen: klassieke media, maar ook sociale media en be-
staande netwerken binnen de structuren. 

De factor ‘tijd’ heeft invloed op het soort communicatie: de ma-
nier van communiceren verschilt naargelang van de fase waarin 
een project zich bevindt. Vóór de opstart is het zaak in contact 
te komen met de gezinnen om een groep te vormen en moet je 
ook gespecialiseerde partners vinden. Je moet de noden van 
potentiële deelnemers analyseren en met hen de contouren van 
het project uittekenen. Het is belangrijk dat zij een inbreng heb-
ben en dat ze het project kunnen aanpassen aan wat zij wensen 
en zich zo met het project kunnen vereenzelvigen. 

Er is tot slot ook het probleem van de tijd, in agenda’s  
die al overbeladen zijn, en er zijn de mobiliteitsproblemen 
om de brussen naar een activiteit te brengen die niet  
altijd plaatsvindt in de eigen buurt;

 – het geringe aantal projecten dat zich tot de brussen richt, 
waardoor veel van die activiteiten niet voor iedereen 
toegankelijk zijn, maar voorbehouden blijven voor  
het publiek van de organisatie zelf;

 – de gebrekkige visibiliteit van deze initiatieven,  
die in de media maar weinig weerklank hebben.

Een manier om deze hindernissen weg te nemen is dat gezin-
nen worden gesensibiliseerd voor de noden van brussen door 
een vertrouwenspersoon. Die kan voorzichtig aangeven hoe be-
langrijk het is voor gezinnen om een beroep te kunnen doen op 
ondersteuningsmogelijkheden en kan kleine activiteiten aanbe-
velen die erg laagdrempelig zijn. Dat zal de weerstand vermin-
deren. Er moet ook creativiteit aan de dag worden gelegd om 
de praktische obstakels weg te nemen: als de brussen niet naar 
een activiteit kunnen komen, draaien sommige initiatiefnemers 
(zoals thuisbegeleidingsdiensten) het om en stellen ze hulp aan 
huis voor. Wie projecten opzet moet ook alle beschikbare ka-
nalen gebruiken om een activiteit bekend te maken: ook als de 
activiteit beperkt blijft tot het publiek van de organisatie zelf, kan 
ze anderen inspireren (zo kunnen ouders door een project in een 
andere school geïnspireerd worden om in hun eigen school iets 
gelijkaardigs op te zetten). Het is ook belangrijk zich zo flexibel 
mogelijk op te stellen: als een activiteit niet werkt, helpt het niet 
je daarbij neer te leggen. Je kunt ze ook aanpassen of iets an-
ders uitproberen.

ONBEKENDHEID 
OVER DE NODEN
� Sensibilisering

WEERSTAND  
BIJ OUDERS  
EN/OF BRUSSEN
� Deelname 

uitlokken/drempels 
verlagen

BEPERKTE 
INITIATIEVEN 
VOOR BRUSSEN
�  Initiatieven 

aanmoedigen

BEPERKTE 
ZICHTBAARHEID 
VAN INITIATIEVEN
� Bekendmaking 

versterken
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In de communicatie in de loop van een project kan men diver-
se middelen inzetten (foto’s, filmpjes, getuigenissen…) om de 
impact zo maximaal mogelijk te maken. Aan het eind van het 
project is het doel van de communicatie vooral dat de visibiliteit  
van het initiatief groter wordt en dat het project wordt gevalori-
seerd door een tastbaar product te verspreiden (bv. een stripver-
haal). Ook de mobilisatie moet worden versterkt om een project 
duurzaam te maken. Vooral wie nieuw was in de sector probeer-
de zich ook te legitimeren en geloofwaardigheid op te bouwen, 
om zo te kunnen voortwerken met de betrokken gezinnen.

Er waren nuances wat de communicatienoden betreft. Die hin-
gen af van de context bij de opstart. Als een project wordt op-
gezet binnen een structuur die al met de doelgroep werkt (zoals 
een school voor bijzonder onderwijs), zijn de middelen er vaak al 
en is er niet altijd behoefte aan partners. De nadruk ligt dan meer 
op de communicatie ná het project (verspreiding en valorisatie). 

Als de dragende structuur nog niet eerder in contact kwam met 
het doelpubliek, zal ze eerder in een vroeg stadium communi-
ceren om de noden van de begunstigden te leren kennen en 
partners te vinden.

Tot welk publiek moet de communicatie zich richten? De be-
langrijkste doelgroep is uiteraard de jongere tot wie de activi-
teit zich richt. Die moet aantrekkelijk zijn voor hem. Het werd 
hierboven al vermeld: een praatgroep is niet per se iets wat 
een kind, en nog minder een jongere, aanvankelijk het meest 
zal motiveren. Vandaar het belang om van start te gaan met 
een ontspannende activiteit, die vervolgens de aanleiding kan 
worden om van gedachten te wisselen. Je moet ook het gezin 
aanspreken, zeker als de activiteit zich tot jonge kinderen richt.  
Om dat te doen moet de communicatie gericht zijn op het feit 
dat er gelukkige momenten zullen worden beleefd en op de ge-
meenschappelijke betrokkenheid om samen het hoofd te bie-
den aan de uitdagingen. Het is te verkiezen dat men activiteiten 
aanbiedt à la carte, die niet te dwingend zijn. Je moet er reke-
ning mee houden dat iedereen al een gevulde agenda heeft.

PROJECT

VROEGE COMMUNICATIE 
Vóór de opstart van het project

– Een doelgroep van deelnemers  

samenstellen en enthousiasmeren 

– (Mogelijke) partners vinden 

– Noden van potentiële 

deelnemers analyseren 

– Met hen de contouren 

van het project uittekenen 

COMMUNICATIE IN DE LOOP VAN 
EEN PROJECT 

COMMUNICATIE NA HET PROJECT  
Resultaten en conclusies 

– Visibiliteit verhogen,  

mobilisatie versterken 

– Andere organisaties inspireren 

– Producties/realisaties van deelnemers 

(als die er zijn) valoriseren 

– Geloofwaardigheid opbouwen 

– Verspreiding naar potentieel 

toekomstige partners 

Foto’s, filmpjes, getuigenissen op website  
van organisaties/via newsletters 
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DRIE GROTE NODEN
Wat de activiteiten betreft die de 21 ondersteunde projecten aan-
bieden, zien we dat ze beantwoorden aan drie grote noden bij 
de brussen: de nood aan informatie, erkenning en ontspanning. 

De uitgewerkte initiatieven illustreren duidelijk dat om jongeren 
te sensibiliseren je een aantrekkelijke ingang moet vinden die 
de eenvoudige praatgroep overtreft. Maar de mogelijkheid om 
met elkaar te praten binnen de activiteit is cruciaal. Uit de eva-
luatie blijkt dat jongeren dat op prijs stellen, ook als ze in eerste 
instantie geen vragende partij zijn. 

De startactiviteit moet motiverend zijn maar hoeft niet per se 
bijzonder uitgewerkt te zijn: jongeren houden er ook van om ge-
woon samen te zijn. Ze hebben behoefte aan activiteiten waarin 
ze doodgewoon ‘kind’ of ‘jongere’ kunnen zijn. Ze hebben nood 
aan een ruimte die de groep naar eigen goeddunken kan vullen, 
ook al is het dan (schijnbaar) om zomaar wat rond te hangen 
en de hele namiddag of avond te chatten, te kaarten of pizza’s 
te eten. De begeleiders kunnen hierdoor gefrustreerd zijn en 
zich afvragen wat de meerwaarde is van het project, maar als 
de jongeren zélf daarover worden bevraagd, krijg je van hen te 
horen dat het voor hen veel heeft betekend.

De ondersteunde projecten hebben anderzijds ook een zeer 
brede waaier aan creatieve activiteiten opgezet: workshops 
met dieren, spelnamiddagen, kunstzinnige activiteiten, koken, 
een toneelstuk, uitstapjes, het maken van een strip, een boek, 
een gezelschapsspel. Een sleutel voor succes is in elk geval 
dat de jongeren zelf betrokken worden bij de keuze van de acti-
viteiten en de organisatie ervan.

Bij de best practices hebben er veel gebruik gemaakt van een 
geschikt moment om gezinnen te mobiliseren, zoals kerstmark-
ten of opendeurdagen. Ook beurzen (bv. voor het onderwijs) en 
de Week van de Mantelzorger bleken goeie momenten te zijn. 
Enkele concrete voorbeelden van goede praktijken. 
Er zijn projecten die:
 – scholen en/of studenten, toekomstige professionals, 
begeleiders, psychologen, dokters… sensibiliseren;

 – een persdossier samenstellen dat breed verspreid  
wordt bij de geschreven en audiovisuele media  
en /of die een persconferentie organiseren of hun  
initiatief voorstellen binnen een televisieprogramma;

 – een brainstorm organiseren met gezinnen, verenigingen  
en toekomstige begunstigden, nog voor ze aan  
het eigenlijke project beginnen;

 – deelnemen aan projectoproepen,  
zoals Générations solidaires;

 – brochures maken die bestemd zijn voor professionals  
in een ziekenhuisomgeving;

 – vrolijke momenten delen uit wat ze tijdens het project 
beleefden, met foto’s, filmpjes…

 – een informatieavond organiseren voor ze met  
de activiteiten beginnen;

 – een tentoonstelling maken met de artistieke realisaties  
van de deelnemers;

 – het project voorstellen tijdens (jaarlijkse) studiedagen, 
reflectiedagen, congressen…;

 – het project verspreiden in interne nieuwsbrieven  
van de gezondheidssector;

 – een specifieke pagina ‘Brussen’ maken op de website  
van de organisatie.
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PARTNERSCHAPPEN EN EVALUATIES
De ontmoetingen die de Koning Boudewijnstichting orga-
niseerde voor de projectverantwoordelijken waren uitwisse-
lingsmomenten die de aanwezigen erg op prijs stellen en die 
ze willen bestendigen. Vooral aan Franstalige kant wordt deze 
netwerking als een absolute noodzaak gezien. De Nederlands-
talige projecten zijn vaker van oordeel dat ze zelf over de no-
dige middelen beschikken. Het is in elk geval een vraag die het 
waard is gesteld te worden vóór je een project ontwikkelt en die 
ter sprake kwam tijdens de ontmoetingen: moet je absoluut op 
zoek naar partners voor je van start kunt gaan?

Het kan gaan om financiële partners, om partners die actief zijn 
in de sector van personen met een beperking of die gespecia-
liseerd zijn in de activiteit die wordt opgezet. Motiverend is ook 
dat je de steun van een stuurgroep hebt – los van de collega’s, 
de betrokken teams en de directie. Die kan erover waken dat de 
rode draad van het project niet wordt gelost.

Maar weinig projecten waren het voorwerp van een formele 
evaluatie, vermoedelijk om de brussen niet nog eens te be-
lasten met evaluatieformulieren. Men gebruikte eerder informe-
le evaluatiemomenten: gesprekken, smileys aan het eind van 
een activiteit… Toch is het essentieel dat men evalueert wat 
men doet, niet alleen om de kwaliteit van een project te ga-
randeren, maar ook met het oog op de duurzaamheid ervan. 
Het is misschien beter het te hebben over feedback dan over 
een evaluatie, een term die de deelnemers zelf als negatief of 
bedreigend kunnen ervaren: je moet dan punten geven, met 
het risico dat de activiteit wordt geschrapt als de evaluatie niet 
goed is. Feedback zit meer in de sfeer van informatie geven, 
zowel over het eindproduct als over het proces. Het gaat er dan 
niet om te beslissen of het project al dan niet wordt voortgezet, 
wel om het inzamelen van ideeën om het te verbeteren en ver-
der te ontwikkelen.

De organisaties die wel hebben geëvalueerd maakten gebruik 
van een logboek dat de deelnemers konden invullen gedu-
rende het project, met tekeningen, mini-vragenlijsten online…  
Ze haalden daar belangrijke informatie uit, die hen ook heeft 
geholpen om meer rekening te houden met de brussen zoals ze 
in het dagelijkse leven functioneren.

De uitdaging bestaat er nu in de duurzaamheid van het pro-
ject te verzekeren, met financiële middelen van de organisatie 
zelf of met externe financiering. Die duurzaamheid kan worden 
bevorderd door de conclusies en resultaten van het project te 
verspreiden. Mensen die aan het project hebben deelgenomen 
moeten de tijd krijgen om te laten horen wat ze ervan vonden: 
zij zijn je toekomstige ambassadeurs! Het blijvende karak-
ter van een project kan op twee manieren worden bekeken:  
behouden we dezelfde activiteiten die goed hebben gewerkt, 
of stellen we nieuwe voor? Blijven we het project organiseren 
binnen dezelfde structuur of gaan we op zoek naar andere vor-
men van synergie?

– Duurzame ontwikkeling overwegen bij de start van het project

– Het belang van de verspreiding van de bevindingen  

en resultaten na het opstarten van het project 

– Duurzaamheid bevorderen door tijd te besteden  

aan feedback en afronding 

Financiering

Integratie van de activiteiten van het KBS-project  
in de gewoonlijke actviteiten van de instellingen

INSTELLINGEN

Externe 
financieringsbron 

Door het bestuur  
van de instelling

ACTIVITEITEN 
INTEGREREN  

VAN KBS 
PROJECT
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EN ELDERS  
INSPIRATIE OPDOEN?

De Britse organisatie Sibs UK is een inspirerend voorbeeld  

als het gaat over de ondersteuning van brussen van  

een kind met een beperking. Op het afsluitende seminarie  

van 10 december 2019 stelde CEO Claire Kassa de grote  

lijnen van hun acties voor.

Sibs werd in 2001 opgericht als antwoord op de noden  

van ouders en professionals die op zoek waren naar 

ondersteuning voor broers en zussen van een kind met  

een beperking. Brussen delen een lange gemeenschappelijke 

geschiedenis, die vaak van langere duur is dan het leven  

van een koppel, en ze blijven hun leven lang een unieke  

relatie met elkaar hebben. Claire Kassa heeft zelf een broer  

met een beperking en met leerproblemen. Zij maakte deel  

uit van de stuurgroep die de vereniging heeft opgericht.  

Men schat dat er in Groot-Brittannië ongeveer een half miljoen 

jonge broers en zussen zijn van een kind met een beperking  

en dat er minstens 1,7 miljoen volwassenen in zo’n situatie leven.

Op het terrein is Sibs begonnen met het opleiden van mensen 

die lokale ondersteuningsgroepen voor brussen konden 

aansturen. Dat blijft tot op vandaag een belangrijk facet 

van wat de organisatie doet: ze organiseert diverse keren 

per jaar vormingssessies voor professionals (onderwijs, 

verenigingsleven) en voor ouders. Men stelt wel vast dat  

het aantal lokale groepen vermindert door een gebrek  

aan middelen. De lokale autoriteiten concentreren hun  

hulp op de kinderen met een beperking.  

Voor de brussen is er vaak geen belangstelling.
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Het was tot nu toe niet mogelijk om deze formule uit te brei-
den naar het middelbaar onderwijs, waar het publiek anders is.  
Er loopt momenteel een proefproject in een middelbare school, 
maar werken met adolescenten verloopt moeilijker: hen voor-
stellen dat ze kunnen deelnemen aan een gespreksworkshop, 
is voor deze jongeren geen bijzonder aantrekkelijk perspectief. 
Daarom koos Sibs voor een andere aanpak, via een experi-
ment die werd gedaan in samenwerking met een vereniging in 
een Londense wijk. De jongeren werden uitgenodigd om mee 
te doen aan een karting-activiteit, die werd gevolgd door een 
gespreksmoment. Die formule heeft erg goed gewerkt. Na de 
ontspannende karting-activiteit waren de jonge gasten veel 
meer bereid om het te hebben over hun ervaringen. Een moei-
lijker thema om met hen aan te snijden is de toekomst. Er is in 
de lente van 2020 een opvolgingsworkshop gepland om deze 
kwestie verder te onderzoeken.

De jongeren brachten de loyaliteitsconflicten en contradicties 
waar ze mee zitten onder woorden: meer tijd hebben om bij 
hun vrienden te zijn maar ook om bezig te kunnen zijn met hun 
broer of zus. Zij ervaren ook een grote druk van de ouders om 
zelf geen problemen te maken en het goed te doen op school. 
Slaap is een ander facet dat bijzonder veel reacties en getuige-
nissen losmaakte: van veel jongeren wordt de slaap verstoord 
omdat hun broer of zus ‘s nachts opstaat. Daardoor zijn ze moe 
op school. Leraren snappen hun probleem niet. Dit is in elk 
geval een onderwerp dat verder moet worden uitgediept.

TWEE WEBSITES
Om die reden heeft Sibs in 2012 beslist haar acties te herori-
enteren en ook al degenen te bereiken die geen deel kunnen 
uitmaken van een lokale groep. Sibs probeert hen te bereiken 
via de website www.sibs.org.uk, een algemene informatieve 
website voor de ouders, professionals en volwassen brussen. 
De organisatie lanceerde ook de dienst Young Sibs, met de 
gespecialiseerde website www.youngsibs.org.uk. Die richt 
zich specifiek tot jongeren van 7 tot 17 jaar. Zijn vinden er in-
formatie, ondersteuning, individuele adviezen over alle moge-
lijke vragen rond handicap en problemen die typisch zijn voor 
brussen (moeilijkheden thuis, gebrek aan aandacht, problemen 
op school, slaapproblemen…). Zij kunnen daar ook hun vragen 
kwijt en op een forum met een moderator van gedachten wisse-
len. De website is een echt succes: hij bereikt een ruim publiek 
en brussen kunnen er uit hun isolement breken; ze hebben het 
op het forum over hun leven en hun problemen. Jongeren met 
delicate vragen die ze niet publiek op het forum willen delen, 
kunnen die rechtstreeks stellen en krijgen een geïndividuali-
seerd antwoord.

Veel scholen en leerkrachten klaagden over het feit dat ze niet 
de nodige expertise hadden om met brussen aan de slag te 
gaan. Daarom heeft Sibs een nieuw project opgezet: Sibs Talk. 
Het gaat om een vormingsworkshop voor leraren die tot op 
vandaag al werd gegeven in 35 lagere scholen in Engeland. 
Dat project wordt momenteel geëvalueerd door universiteiten, 
maar nu al is duidelijk dat er significante verbeteringen merk-
baar zijn in de sociale competenties en het welzijn van kinderen 
die tot nu toe onder de radar bleven: broers en zussen van een 
kind met een handicap kunnen er hun gevoelens uitdrukken, 
vaak voor het eerst.

sibs.org.uk

youngsibs.org.uk

http://www.sibs.org.uk
http://www.sibs.org.uk
http://youngsibs.org.uk
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Met de volwassen brussen werden al diverse acties opgezet:
 – een individuele telefonische luisterdienst en ook 
ondersteuning via e-mail voor alle mogelijke vragen  
(zowel emotioneel als praktisch). De volwassen brussen 
richten zich vaak tot Sibs in een crisissituatie, bijvoorbeeld 
als de ouders wegvallen of zich niet langer kunnen 
bekommeren om het kind met een beperking. 
De brussen weten dan niet wat te doen en kennen  
de bestaande diensten niet;

 – het ter beschikking stellen van informatie en adviezen  
op de website www.sibs.org.uk;

 – een netwerk van lotgenotengroepen: SibsNetworkUK.  
Het gaat vaak om kleine groepjes. Het model wordt 
momenteel geëvalueerd om te zien of het moet  
worden aangepast dan wel met andere middelen  
moet worden ontwikkeld;

 – een jaarlijkse dag voor volwassen brussen;
 – infogidsen over onderwerpen zoals de toekomst plannen,  
de zorg beheren, de mentale capaciteit…

Veel volwassen brussen zeggen dat ze meer informatie wil-
len die specifiek voor hen is bestemd, en die zich niet alleen 
maar richt tot ouders of professionals. Een vaak voorkomen-
de vraag gaat over het vastkrijgen van de adresgegevens van 
een adviseur of een gespecialiseerde therapeut. Sibs heeft een 
vormingsworkshop georganiseerd voor adviseurs en beschikt 
sindsdien over een lijst van gekwalificeerde adviseurs aan wie 
brussen inlichtingen kunnen vragen.

VOLWASSEN BRUSSEN
Sibs biedt ook steun aan volwassen brussen die contact opne-
men met de organisatie. Velen van hen voelen zich geïsoleerd, 
hebben een gebrek aan zelfvertrouwen en maken zich zorgen 
over de toekomst en over de gedachte dat zij het op een dag 
zullen moeten overnemen van hun ouders, terwijl ze zich hele-
maal niet voorbereid voelen om die rol te spelen: welke stappen 
moeten ze zetten, welke diensten kunnen ze contacteren? 

De aanpak van Sibs met deze volwassen brussen berust op vijf 
basisraadgevingen, die het acroniem ALONE opleveren:

A  Acknowledge: je moet de specifieke situatie  
van brussen erkennen; diensten mogen zich niet  
alleen tot ouders richten, want de brussen zijn  
in veel gevallen de toekomstige mantelzorgers;

L  Listen: je moet kunnen luisteren naar de noden en   
de meningen van brussen: als broers of zussen weten  
zij vaak dingen die de ouders niet weten;

O Options: het is belangrijk dat brussen keuzes kunnen 
maken. Er moet hen worden gezegd dat zij het zijn  
die moeten beslissen over de rol die ze willen spelen.  
Ze zijn niet verplicht om de zorg voor hun broer  
of zus op zich te nemen;

N Needs: je moet brussen helpen om hun noden  
te uiten (vaak worden die genegeerd) en er  
een antwoord op bieden;

E Emotions: brussen moeten de ruimte krijgen  
om hun emoties uit te drukken. Vaak onderdrukken  
ze die omdat ze bepaalde dingen niet mogen zeggen 
(bv. dat ze de broer of zus met een beperking haten,  
wat in andere gezinnen wel kan).

A

L 

O

N

E

http://www.sibs.org.uk
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WORKSHOPS VOOR OUDERS
De workshops voor ouders vormen het belangrijkste actieterrein 
van Sibs. Wekelijks komen er bij de organisatie een tiental vra-
gen om hulp en advies binnen. Er worden geregeld workshops 
georganiseerd, over het hele land. De ervaring leert dat er drie 
sleutelelementen zijn die werken als het over gezinnen gaat:
 – je kunt ouders enkele eenvoudige technieken bijbrengen  
om ook aan broers en zussen aandacht te besteden,  
los van de zorg voor het kind met een beperking.  
Een voorbeeld: een kwartier per dag aan hen besteden; 
interesse aan de dag leggen voor wat ze op school  
of in hun vrije tijd doen; zeggen dat je hebt deelgenomen 
aan een workshop over brussen…;

 – ouders leren welke gevoelens er schuilgaan achter  
de woorden van brussen. Naar hen leren luisteren en de 
woede of droefheid van broers of zussen leren accepteren, 
bijvoorbeeld als hun zwemles in het water is gevallen  
omdat hun broer of zus met een beperking een crisis had;

 – informatie verschaffen: vaak hebben broers of zussen 
stukjes informatie gekregen over de beperking, maar weten 
ze niet echt waarover het gaat of stellen ze zich dingen  
voor die niet beantwoorden aan de realiteit.  
Het is belangrijk dat ze informatie krijgen die is aangepast 
aan hun leeftijd (aan de hand van boeken, filmpjes…). 

Dit is daarentegen sterk af te raden voor ouders:
 – het probleem willen oplossen of minimaliseren zonder naar 
het kind te luisteren, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Ach, het 
is niet erg dat je niet naar de zwemles kon gaan, mama zal 
je morgen wel brengen’. Zo erken je de ontgoocheling, de 
droefheid of de woede van het kind op dat moment niet.

 – het kind verwijten maken. Voorbeeld: ‘Je mocht het spel  
niet onderbreken.’

 – goedpraten, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Hij kan er niets 
aan doen, hij is een autist.’ Broers en zussen haten dat:  
ze weten maar al te goed dat hun broer of zus een 
beperking heeft. Ze hebben er geen nood aan dat  
ze daaraan voortdurend worden herinnerd.

DE TOEKOMST
Sibs zal haar toekomstige strategie richten op het empoweren 
van brussen, en op de ontwikkeling van hun weerbaarheid en 
zelfvertrouwen. De organisatie heeft de ambitie bij te dragen 
aan een wereld waarin de broers en zussen van een kind met 
een beperking zich begrepen en erkend voelen. Ze wil blijven 
zorgen voor gelegenheden om banden te smeden met elkaar, 
samen te leren en (f)actoren van verandering te worden voor 
de samenleving.

De uitdaging bestaat erin financieringsbronnen te vinden: het 
ondersteunen van brussen is als thema maar weinig zichtbaar 
in de media. Met de BBC zijn er gesprekken gevoerd over een 
reeks waarvan het hoofdpersonage een broer of zus zou zijn 
van een kind met een beperking. Als dat lukt, is de hoop dat 
dit zal helpen om het thema meer op de voorgrond te krijgen.

Er is zeer weinig onderzoek naar de brussen. Sibs neemt deel 
aan diverse studies: een evaluatie van de projecten van de or-
ganisatie voor volwassenen, een studie naar brussen tussen elf 
en vijftien jaar en een onderzoeksproject naar slaapproblemen, 
een miskend maar belangrijk thema. 
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FILMS
 – Pauline en Paulette
 – The Other Sister
 – What’s eating Gilbert Grape
 – Toto, le héros
 – Marche ou Crève
 – Gildas a quelque chose à nous dire
 – Débout frérot

WEBSITES
 – www.iedereenisandersgeboren.nl
 – www.deouders.be
 – www.broersenzussen.be
 – www.siblingsupport.org
 – www.plateformeannoncehandicap.be/frere-ou-soeur/
 – www.inclusion-asbl.be
 – www.wallonie.aidants-proches.be  
www.jeunesaidantsproches.be

 – www.madras-asbl.be/index.php/madras-asbl-wallonie

GESLOTEN FACEBOOKGROEPEN
 – Brussenwerking
 – Sibnet on Facebook

https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Rocio+Bonilla
http://www.iedereenisandersgeboren.nl
http://www.deouders.be
http://www.broersenzussen.be
http://www.siblingsupport.org
http://www.plateformeannoncehandicap.be/frere-ou-soeur/
http://www.inclusion-asbl.be
http://www.wallonie.aidants-proches.be
https://www.jeunesaidantsproches.be/
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De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen  

tot een betere samenleving. 

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering  

en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie.  

Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties  

van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende  

filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit  

en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden. 

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid,  

filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, 

democratie, Europees engagement, erfgoed, ontwikkelingssamenwerking  

en duurzame ontwikkeling. 

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976,  

toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. 

Dank aan de Nationale Loterij en haar spelers  

en aan onze vele schenkers voor hun engagement. 

Koning 
Boudewijnstichting
 Samen werken aan een betere samenleving

kbs-frb.be
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IBAN : BE10 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1

geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% 

op het werkelijk gestorte bedrag.
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