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KAV

Doeda

www.doeda.be

info@doeda.be

089 358565

Genk

doeda.be is een website waarop je activiteiten voor in je vrije tijd vindt. Deze activiteiten vinden
plaats in Limburg (en omstreken).
Enkele voorbeelden: een fuif, speelpleinwerking, jeugdwerking, een wandeling, een workshop,
snoezelen, g-sport, …

KAV

Autisme Limburg vzw

www.autismelimburg.be

info@autismelimburg.be

0492 228493

Genk

Autisme Limburg vzw organiseert speelpleinwerkingen voor kinderen en jongeren met ass tot 21
jaar en heeft een jeugdwerking voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 6 jaar. Verder
staat men in voor workshops zoals theater, bakken, enz…

Genk

De regenbOog vzw begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking naar hun
ideale vrijetijdsbesteding. De vrije keuze van de persoon met een beperking is daarbij ons
uitgangspunt. De regenbOog organiseert ook zelf vrijetijdsactiviteiten en opvang voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een handicap overdag, 's avonds en tijdens de schoolvakanties.

KAV

de regenbOog vzw

www.deregenboog.be

vrijetijd@deregenboog.be

AV

Passgroep Hasselt

http://passgroepen.com/groepen/hasse
ann@autismevlaanderen.be
lt/

AV

Resett

www.resett.be

KAV

VFG- Limburg

https://www.devoorzorg.be/limburg/ge
steven.ranson@devoorzorg.be
zond-actief/verenigingen-vrijetijd/Pages/default.aspx

AV

CM Samana

https://www.samana.be/vakanties

AV

Horizont vzw

KAV

089 358565

Hasselt

PASS is een vereniging van autonome zelfhulpgroepen voor (jong-)volwassenen met een vorm van
autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap.

0472 136018

Kermt

Trektochten op maat van personen met ASS en tochten voor ouders van personen met ass

011 278500

Hasselt

In je vrije tijd kan je bij ons ziekenfonds terecht voor ontspanning met een meerwaarde. Ons
ziekenfonds biedt verenigingen en vakanties op maat en waardevol vrijwilligerswerk.

info@samana.be

02 2464771

Brussel

Het reisaanbod van Samana omvat vakanties en uitstappen die aangepast zijn aan de noden en
wensen van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers.

www.horizontvzw.be

vakanties@horizontvzw.be

011 242495

Hasselt Vakanties voor mensen met een beperkt budget

KVG

https://kvgvorming.be/uit-met-kvg

rebekka.holtzem@kvg.be

011 232204

Hasselt Divers aanbod: yoga, sport, vakanties, speelpleinwerking, …

AV

Regenbooghuis vzw

www.regenbooghuislimburg.be

info@regenbooghuislimburg.be

0471 252197

Hasselt

AV

De Roze Bink

www.facebook.com/derozebink/info

kelly.vanbrabant@kvg.be

011 23 22 04

Roze Bink organiseert activiteiten voor holebi's en transgenders met een beperking. Dit kan gaan
Hasselt om een fysieke of verstandelijke beperking en autisme. Ook mensen die twijfels hebben over hun
genderidentiteit kunnen bij ons terecht.

KAV

Hannibal - JKVG vzw

www.hannibalvakanties.be

jasmijn.de.smet@hannibalvakanties.be

03 6095440

AV

Open Thuis Limburg vzw www.openthuis-limburg.be/aanbod-vt post@openthuis-limburg.be

011 283646

Prisma organiseert zowel tijdens de week als in het weekend, groepsgerichte activiteiten met als
Hasselt doel de vrije tijd van de deelnemers op een zinvolle manier in te vullen. Deze activiteiten zijn
steeds ontspannend van aard en hebben vaak ook een leerrijk kantje.

KAV

G Sport Limburg

011 300801

G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum
Hasselt voor iedereen met interesse in G-sport. Samen met jou zorgen we ervoor dat meer mensen met
een handicap sporten of bewegen.

KAV

www.gsportvlaanderen.be

Steunpunt Vakantieparticipatie
www.vakantieparticipatie.be

welkom@resett.be

Ronny.Wasiak@limburg.be

vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be
02 5040391

Antwerpen

In het Regenbooghuis Limburg kunnen alle verenigingen terecht voor hun activiteiten en waar
holebi's, transgenders en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.

Hannibal is een initiatief van JKVG vzw, een organisatie van jongeren met en zonder beperking uit
heel Vlaanderen.

Steunpunt Vakantieparticipatie biedt een breed en divers aanbod aan dankzij het partnerschap
met meer dan 560 aanbieders. Er is voor elk wat wils. Ons aanbod is ingedeeld in 4 pijlers:
Brussel
daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties. Hier vind je een
overzicht.

Buddywerking Vlaanderen
https://www.buddywerking.be/

coordinatie@buddywerking.be

09 2357483

KAV

KVG

https://kvgvorming.be/buddy

rebekka.holtzem@kvg.be

011 232204

Hasselt Buddywerking

KAV

Samana

https://www.samana.be/ontmoeting/o
info@samana.be
ntmoeting-op-maat/buddywerking

02 2464771

Brussel Buddywerking

KAV

Ingrid Dullens

www.ingriddullens.be

info@ingriddullens.be

0485 868069

Gent

Buddywerking brengt een vrijwilliger (de buddy) in contact met een persoon met psychische
moeilijkheden (de deelnemer). Ze ontmoeten elkaar voor een babbel of trekken erop uit voor een
wandeling, een fietstochtje, een filmvoorstelling, ….

AV

Ingrid Dullens' specialisatie binnen coaching is ASS, van jonge kleuter tot volwassene. Drama en
Beringen creativiteit is het middel dat al haar werk verbindt. Interesse in en geloof in mogelijke groei voor
iedereen is haar vertrekpunt.

