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Visie van de regenbOog vzw
1.1 Waar staan wij voor?
De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.
Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en ons netwerk ontwikkelen we aantrekkelijke
vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg.
De focus ligt op de eigen keuze van personen met een beperking.

1.2 Hoe realiseren we dit?
We richten ons tot alle personen met een (vermoeden van) handicap, ongeacht de leeftijd, de aard of
de zwaarte van de beperking. We verrijken ook de ervaringen van de vrijwilligers. We bieden
ondersteuning aan andere initiatiefnemers en versterken hen in het inclusief maken van hun
organisatie.
De regenbOog vzw beweegt middenin de samenleving. Door bruggen te bouwen, over de
beleidssectoren heen, creëren we mee de voorwaarden voor de zelfbeschikking van personen met een
beperking. Dit is de impact die de regenbOog vzw wil realiseren. De baseline luidt : “KLEUR JE EIGEN
TIJD”.
De vrijetijdsactiviteiten van de regenbOog vzw zijn aantrekkelijk omdat ze vertrekken vanuit de
talenten, de krachten, de vaardigheden en de mogelijkheden van personen met een beperking. De
talenten van de vrijwilligers en hun verbindende rol met de samenleving zijn een unieke meerwaarde.
Om ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen
participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw vrijetijd met gespecialiseerde zorg.
Door deze professionele zorg zelf aan te bieden, in het kader van onze erkenning als vergunde
zorgaanbieder, bereiken we het hele spectrum van personen met een handicap. Waar mogelijk
combineert de regenbOog vzw haar jeugdwerk met eigen gespecialiseerde kinderopvang.
We streven, samen met onze deelnemers, de ouders, onze vrijwilligers en ons netwerk, naar een
inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan. Wij
baseren ons op artikel 30 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

1.3 Welke activiteiten organiseert de regenbOog?
De regenbOog vzw organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap
overdag, 's avonds, in het weekend en tijdens de vakanties.
Voor kinderen met een beperking van 3 tot 21 jaar is er na school en op woensdagnamiddag
buitenschoolse kinderopvang. Tijdens de vakanties organiseren we speelpleinwerking.
Voor jongeren met een handicap van 16 tot 30 jaar voorzien we de jongerenwerking 'Rif Raf'.
Voor volwassenen met een handicap vanaf 21 jaar zijn er de volgende activiteiten: koken, omnisport,
crea, wandelen, instuif, boccia, bakken, dansen, rolstoeldansen en vakantie-uitstappen.
Voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar voorzien we een aanbod naar dierenverzorging en
natuurbeleving in het park van LABIOMISTA.
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De regenbOog vzw geeft ook vormingssessies en ondersteunt organisaties die hun werking
toegankelijk willen maken voor personen met een handicap.

Dagplanning
De activiteiten op LABIOMISTA gaan dagelijks door van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u.
Iedere deelnemer kiest 1 weekdag om mee te doen. In onderling overleg kijken we welke dag het beste
voor je past.
Als dagopening zal er eerst een startmoment plaatsvinden: deelnemers kunnen zich omkleden (Tshirt/sweater ligt voor hen klaar), ze kunnen nog wat eten en drinken, er zal wat bijgepraat worden en
het draaiboek wordt overlopen.
Dan wandelen de deelnemers rustig naar stal 3 om te starten. Van hieruit wordt verder gewerkt naar
stal 2 en 1.
’s Middags zal er een middagpauze zijn in de kelder van de villa of tijdens een picknick in het park. Er
wordt een bolderkar voorzien voor het meenemen van de lunch (lunchpakket wordt voorzien door de
deelnemers zelf).
Na de lunchpauze zet de dag zich verder waar deze gestopt was.
Indien het werk in de stallen klaar is en er is nog tijd over wordt de natuurbeleving verder gezet op het
domein en in de omgeving: LABIOMISTA en Nomadland maar misschien ook de verdere omgeving.
Rond 15u keren we terug naar de kelder van de villa en is er tijd voor een vieruurtje en wat napraten
over de dag.
De deelnemers kunnen zich voor vertrek ook weer omkleden. T-shirt/sweater wordt in de wasmand
gedaan. Einduur wordt voorzien rond 16u00.

Prijs en facturatie
De prijs bedraagt €8/dag.
Dit bedrag is exclusief maaltijden en vervoer, en incl. alle overige aangeboden activiteiten.
Wij voorzien een T-shirt en trui met opdruk. Stevige schoenen en (werk)broek voorzie je zelf.
Maandelijks ontvang je een factuur per post.
Je dient de factuur binnen de 30 dagen na ontvangst te betalen.
Bij vragen over de factuur kan je terecht op het secretariaat bij Carine Deckers.

Vergunde zorgaanbieder
De regenbOog vzw en Covida zijn vergunde zorgaanbieders. Enkel personen met RTH-punten of een
PVB kunnen deelnemen. We rekenen 0.087 punten per dag aan.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor
je geen attest van het VAPH nodig hebt.
Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt
inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele
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zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u
aanvragen.
Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap
intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw
noden en vragen.
Voor personen met een PVB stellen we een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) op.

Inschrijving
Enkel deelnemers met een handicap en ouder dan 16 jaar kunnen deelnemen.
We verwachten een basis zelfredzaamheid.
Bij elke nieuwe aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. We nemen tijdens dit
gesprek samen deze afsprakennota door en we bespreken wanneer je zal starten op LABIOMISTA, en
welke dag je zal deelnemen.

Opvolging
We geven kansen aan een ruim publiek en volgen iedere deelnemer nauwgezet op. We kijken naar de
mogelijkheden en behoeftes van iedere deelnemer.
Indien een deelnemer structureel de veiligheid van zichzelf, andere deelnemers, begeleiding of dieren
in het gedrang brengt, brengen we de ouders of vertegenwoordiger op de hoogte en nodigen we ze
uit voor een gesprek. Er wordt samen gekeken naar oplossingen of haalbaarheid in het belang van de
deelnemer.

Afmelden
Als je niet naar de afgesproken activiteit kan komen, vragen we je om een dag op voorhand telefonisch
of via mail te verwittigen.

Reservatielijst
Indien de groepen volzet zijn plaatsen we je op een reservatielijst en nemen we zo snel mogelijk
contact met je op als er plaats is.

Medische gegevens en medicatie
Zorg ervoor dat de regenbOog steeds op de hoogte is van belangrijke informatie over je handicap of je
gezondheid en geef wijzigingen onmiddellijk door.
We hebben een schriftelijke toestemming van je ouders of vertegenwoordiger en een attest van de
dokter nodig om medicatie (dagelijks) toe te dienen. De medische fiche wordt duidelijk ingevuld.
Ook voor occasionele medicatie tijdens ziekte vragen we toestemming.

Ziekte of ongeval
Deelnemers die ziek zijn kunnen niet naar de activiteiten komen.
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Wanneer je ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de activiteiten, neemt de regenbOog vzw passende
maatregelen en verwittigt de ouders of vertegenwoordigers.
Indien je een besmettelijke ziekte hebt, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Persoonlijke voorwerpen
We raden aan om geen waardevolle voorwerpen (zoals GSM, smartphone, MP3-speler, tablet,
fototoestel..) mee te nemen om risico op verlies of schade te beperken.
Indien je dit toch doet, gebeurt dit op eigen risico: de regenbOog vzw en Covida zijn niet
verantwoordelijk voor diefstal en / of schade.
Er zijn lockers aanwezig om eventueel wat spullen op te bergen tijdens de uren van de activiteiten.

Leefregels in het gebouw en de omgeving
We werken allemaal samen aan de orde en netheid van het gebouw en de omgeving.
We vragen om in het gebouw:









Materiaal op te ruimen;
Afval te sorteren;
De publieke keuken ordelijk achter te laten;
Na een activiteit of middagmaal te helpen met opruimen;
Jassen, schoenen en tassen op te bergen in de voorziene ruimte;
Handen te wassen na het werken, na elk toiletbezoek en voor het eten;
Werkshirt/-trui aan te doen aan het begin van de dag en in de wasmand te leggen op het einde
van de dag.
De openbare toiletruimte proper achter te laten

We vragen om in de omgeving:




Respect te hebben voor de natuur, de dieren en de kunstwerken in het park;
De rust en ruimte van de bezoekers te respecteren;
Afval hoort in de vuilnisbakken
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