
Vervolgtraject SAMENWERKING (2020) 

                              
 

Begin februari : vijftien kinderen/volwassenen met een beperking 
werden orthopedisch behandeld 

Dr Luc Van den Daelen (Orthopedisch chirurg verbonden aan Dominiek Savio) opereerde op 
vrijwillige basis dertien kinderen en twee volwassenen. Het SCAD-fonds van Groep Gidts 
ondersteunde financieel de anesthesie- en ziekenhuiskosten. 

                

                

  



Myriam Ghekiere (waarvan haar dochter haar onderwijsstage deed in SCAD) is samen met Dr Mieke 
Demeestere en haar dochter Marie tijdens het krokusverlof op bezoek gekomen.  
Ze hielpen mee tijdens de postoperatieve consultatiedag. 

     

 

Daarnaast deelden ze hun expertise in ‘spina bifida’, ‘epilepsie’ en ‘eerste hulp’ met ouders, 
leerkrachten en SCAD medewerkers. 

 

              
 

                   

  



Praktijk kennisdeling met het SCAD therapeutenteam, het mobiel 
revalidatieteam en de ouders 

 

                  
                                                      

   

 

 

 

 

 

  



Vervolg APT (Appropriate Paper-based Technology) opleiding 
 
Het SCAD APT team dat vorig jaar werd opgeleid in het maken van goedkope maar sterke, individueel 
op maat gemaakte zithulpmiddelen, kreeg dit jaar een opfrissingscursus alsook opleiding in het 
maken van lig- en stahulpmiddelen voor kinderen met een beperking. 
De ouders hielpen mee zoveel als haalbaar. Bijkomend werkten vier leerlingen met een milde tot 
matige mentale beperking mee in het kader van hun les ‘beroepsvaardigheden aanleren’. Ze 
verdienen een pluim…ze doen dit héél goed en met groot enthousiasme! 

 

 

      

  



Hogeschool VIVES Buitenlandse stage in SCAD 
 

Marieke, Hanna en Jine - drie laatste jaars onderwijsstudenten - deden hun buitenlandse stage in 
SCAD Anbu Illam - Buitengewoon Onderwijs. Een niet van zelfsprekende keuze gezien het 
taalprobleem en de specifieke doelgroep ‘leerlingen met voornamelijk een mentale beperking’. Maar 
hun enthousiame, respectvolle omgang met de leerkrachten, hun creatieve aanpak, hun 
onderwijsaanbod op maat van de leerlingen maakte dat hun stage een verrijking was voor alle 
partijen: de leerlingen, leerkrachten en zijzelf. Heel spijtig dat hun stageperiode zo kort was: ze zijn 
later dan gepland kunnen vertrekken vanwege visumproblemen en vroeger moeten terugkeren 
vanwege de coronavirus pandemie. 

    

    

 

    

 

NANDRI - DANK JE WEL  
aan IEDEREEN 

die dit alles hetzij FINANCIEEL, hetzij door PERSOONLIJKE INZET hielp mogelijk maken!!! 
 

Marjolijn Vergote 
 


