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BOUW JIJ OOK MEE 
AAN KANSEN?
Onze jongeren met een (neuro-)
motorische of meervoudige beperking 
van het secundair onderwijs leren en 
leven momenteel in een omgebouwd 
magazijn. 

Met het project ‘Samen kansen bouwen’ 
willen wij voor hen, door een moderne en 
aangepaste leer- en leefomgeving, alle 
kansen op een mooie toekomst helpen 
creëren. 

Ons steunen?  
Tips en tricks vind je op onze website

 www.dominiek-savio.be/kansenbouwen

Gezocht: 50 vrienden om samen 
kansen te bouwen 

Wij zoeken vriendengroepen, organisaties, 
verenigingen, … die een actie of evenement 
organiseren ten voordele van onze jongeren. 
Schenk ons de opbrengst van je loop- of 
wandelhappening, je wafelenbak of quiz en kom 
met je actie op onze ‘Muur vol Vrienden’.

Met jouw gift, benefietactie of helpende handen, 
help je onze jongeren om te bouwen aan hun 
toekomst.

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

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

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

NIEUWTJES
De nieuwe brochure ‘Jouw testament geeft 
kansen’  informeert  je over een testament 
op maat.  In de loop van 2017 organiseren 
we informat ieve sessies.  Informat ie over 
deze infosessies en een exemplaar van 
de mini-gids kunnen grat is worden aange- 
vraagd via onderstaande contactgegevens. 

Lees meer over de gereal iseerde en nieuwe 
projecten van Dominiek Savio op
www.gidts.be/steunons 

Wij starten het Sportfonds op voor onze 
atleten bij GIDOS. GIDOS biedt heel wat sporten 
aan voor mensen met een beperking zoals o.a. 
boccia, rolstoelhockey, zwemmen, tafeltennis, 
voetbal, … Lees er alles over op www.gidos.be 
en steun dit fonds o.v.v. GIFT Gidos.

Steun ons !

Dominiek Savio Instituut vzw 

BE22 4640 1126 1147  
Mededeling: GIFT 

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

Dominiek Savio onderschrijft 
de Ethische Code van de VEF

Samen Kansen
Bouwen !
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KANSEN CREËREN
Dankzij uw steun blijft het niet enkel bij dromen! 
Samen met u creëren we kansen voor onze kinderen, 
jongeren en volwassenen met een beperking. Kleine 
en grotere dromen worden werkelijkheid.

Niet zomaar wilde dromen. Wél dromen die de 
dagelijkse levenskwaliteit van mensen met een 
(neuro-)motorische of meervoudige beperking 
helpen verbeteren. Zoals het toepassen van nieuwe 
technologie in zorg en onderwijs. Ook het installeren 
van automatische deuren én het inrichten van een 
aangepaste en veilige speelplaats voor onze kinderen. 
We werken dagelijks aan deze dromen, die we kunnen 
realiseren met de steun van velen.

Met deze eerste nieuwsbrief willen wij u dan ook heel 
graag informeren over onze mooie realisaties. Uw 
steun helpt onze kinderen, jongeren en volwassenen 
met een beperking grote stappen vooruit.

En weet dat uw gewaardeerde steun voor vele mensen 
met een beperking, voor hun familie en vrienden en 
voor de medewerkers van Dominiek Savio ook een 
hart onder de riem is. Een signaal dat wij er niet alleen 
voor staan.

Onze oprechte dank.
 

PHILIP VANNESTE
GEDELEGEERD BESTUURDER

"Voor mijn dochter Zoë is de school uitermate belang-
rijk. Het is voor haar een beetje terug thuiskomen in 
een veilige, toegankelijke en toch gezellige, knusse 
omgeving.

Specifieke aanpassingen in en rond het schoolgebouw 
zijn hier niet weg te denken. Aangepaste leslokalen en 
leefgroepen zijn noodzakelijk zodat iedereen zijn weg 
kan vinden en elk zijn plaatsje heeft, waar hij of zij echt 
gelukkig is"

Zoë en mama Sabine

De kwaliteit van onze speelplaats was niet van de beste: 
een grijze speelplaats, oude tegels die omhoog schoten, 
een ontoegankelijk ‘bosje’… De leerlingen vroegen al 
langer naar een speelplaats met een voetbalveldje, met 
mooie speeltuigen, met muziek!

Het onderwijs- en zorgteam droomde van een uitno-
digende en diverse speelplaats, passend voor iedere 
leerling: voor stille ontdekkers en voor sportievelingen, 
rustgevend en vol fun. En gezellig om vrienden te maken.

Dankzij de onvermoeibare inzet van de werkgroep ‘Start 
to Play’, van het schoolteam, van de kinderen en hun 

DANKZIJ UW STEUN!
Wat begon als een droom, werd dan toch 
werkelijkheid voor de kinderen van het basis- 
onderwijs van Dominiek Savio. 

Dankzij de inspanningen van velen is het ge-
lukt: een spiksplinternieuwe, aangepaste en 
veilige speelplaats voor onze kinderen.

Zonder de steun en aanmoediging van alle donateurs 
bleef het vandaag waarschijnlijk nog altijd bij dromen.

Wij durven het dan ook aan om vandaag een nieuw project 
te starten. Voor onze jongeren van de middelbare school 
willen wij graag, samen met u, bouwen aan kansen.  
U leest er meer over verder in deze nieuwsbrief.

In naam van alle leerlingen, het schoolteam en de 
directie van het basisonderwijs van Dominiek Savio:  
hartelijk dank!

ouders, dankzij de gulle giften van vele mensen, van 
organisaties, fondsen en bedrijven werd de droom 
werkelijkheid : een fantastische, kleurrijke, toegankelijke, 
veilige en plezante speelplaats.

Op een zonovergoten 8 september 2016 konden 
de leerlingen dan eindelijk hun nieuwe speelplaats 
ontdekken. We zagen enkel stralende gezichten. Wat een 
enthousiasme! Wat een sfeer!

Nog een paar puntjes op de ‘i’ en de speelplaats is 
gewoon perfect! Wij zijn bijzonder fier  dat we, samen met 
u, dit project konden realiseren. 

"Een kwalitatieve speelplaats versterkt

de toekomst van onze leerl ingen.”

PROJECTEN
De bewoners van de 4 woongroepen ‘In 
de Reke’ kunnen met de installatie van  
zonneluifels nu nog meer genieten van hun 
terrassen. De aankoop van een nieuwe oven 
voor de woongroep ‘De Lysterbesse’ zorgt 
ervoor dat zij samen kunnen blijven koken voor 
en met hun gasten. En extra materialen voor 
de verschillende ateliers van het dagcentrum 
leveren fantastische kunstwerken.

We realiseerden heel wat prachtige projecten  die 
een groot verschil maken in de levenskwaliteit van 
mensen met een beperking.

“Voor mij was dit een droom die na vele

jaren uiteindelijk werkelijkheid werd.”

Oogsturing

Oogsturing maakt  het voor een aantal jonge 
kinderen nu ook mogelijk om te leren en 
te spelen via de computer. Voor hen is het 
besturen van een computer via een toetsenbord 
of een joystick immers onmogelijk. Ellie toont 
met plezier de onmiskenbare meerwaarde van 
oogsturing op www.gidts.be/steunons.

Stille Bron

De Stille Bron is een gedenkplaats voor 
overleden leerlingen, bewoners en personeel 
van Dominiek Savio. De namen van onze 
overledenen worden in witte keien gegrift, om 
nooit te vergeten. 

De gerenoveerde Stille Bron wordt dankzij uw 
steun opnieuw een mooie plaats voor bezinning 
en rust.

Fiets

Op de f iets genieten van ui tstapjes en de 
gezonde bui tenlucht.  De rolwagen kan 
ook eenvoudig worden afgehaakt voor een 
wandel ing in het park bi jvoorbeeld. 

Dankzi j  de elektr ische aandri jv ing bl i j f t  het 
voor de begeleiders ook haalbaar.  Ben en 
Sophia z i jn alvast  overtuigd!


