
PRISCILLA

De begeleiding ondersteunt ons bij dat waarmee we het moeilijk hebben. 
Volledig zelfstandig leven blijft heel moeilijk. Immers de maatschappij is totaal
niet afgestemd op dove burgers. 

Het is heel moeilijk om geïntegreerd te geraken in de horende wereld. Anderen denken 
vaak dat we dom zijn of niets kunnen, of ze hebben schrik om zelfs maar te proberen
met ons te communiceren. Daarom kunnen wij niet zonder de begeleiding of een tolk
om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving. We willen niet voor elke
stap die we zetten afhankelijk zijn van familieleden enz. Zonder de begeleiding van
Johan die de twee talen spreekt, zouden we veel moeilijker toegang hebben tot
levensnoodzakelijke informatie. Hij komt een keer per week langs om ons te
ondersteunen bij de administratie, hulpmiddelen aan te vragen, afspraken te maken
met de dokter of de school, …

Toen mijn zoontje klein was, kon ik niet goed voor hem zorgen. Ik voelde me
machteloos als hij huilde, werd snel boos op hem. Samen met het Comité voor
Bijzondere Jeugdzorg heb ik besloten om even afstand te nemen van mijn kindje. 
Ondertussen ging ik met mezelf aan de slag. Nu is mijn zoontje tijdens de week
op internaat en komt hij in de weekends naar huis.

Mobilant ondersteunt me in het dagelijks leven en bij de opvoeding van m’n kind.
De begeleiders geloven in me als moeder en dat doet goed. Ooit begeleidde een
andere dienst me. Maar ik hoorde alleen maar wat ik niet goed deed. Ik voelde me 
toen zo mislukt. Ondertussen is duidelijk geworden dat mijn zoontje ADHD heeft en
een vorm van autisme. Hij heeft veel structuur en duidelijkheid nodig. Dat is niet
gemakkelijk, maar door er heel bewust mee bezig te zijn, lukt het me hem die te
geven. Ik neem ook elk jaar deel aan de Zomerweek Positief Opvoeden van mobilant. 
De kinderen kunnen er leuke dingen doen en wijzelf leren veel bij over onze kinderen 
en hoe we moeilijke situaties het best aanpakken. Ook wisselen we ervaringen en
tips uit. Ik kom altijd vol energie van zo’n week terug.

“Eigenwaarde is de kracht waardoor Priscilla gezonde keuzes kan maken.
(Ginette, begeleidster mobilant)

“Ik heb er geleerd dat een goede
moeder ook zorg draagt voor zichzelf 

en het goede voorbeeld geeft.”

LAILA
“We zijn een gezin zoals een ander. 

Het enige verschil is dat we
communiceren in gebarentaal.”

“Iedereen heeft recht op informatie.
De voor het grootste deel horende
gemeenschap is niet afgestemd op
dove medeburgers. Daarom proberen
wij een brug te vormen tussen
beide werelden.”
(Johan, begeleider mobilant)
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Ik kreeg de diagnose Klinefelter.  Al sinds mijn kindertijd ben ik een buitenbeentje:
ik kon niet tegen drukte, ik was trager dan de andere kinderen op school, had last
met lezen en schrijven, zonderde me af en maakte maar heel moeilijk contact met
andere kinderen.

Sinds ik de diagnose heb, valt de puzzel van mijn ‘anders zijn’ beetje bij beetje in
elkaar. Na een lange zoektocht heb ik eindelijk de juiste ondersteuning gevonden. 
Elke veertien dagen komt Sandra, een medewerker van mobilant langs. We gaan
wandelen en praten over die dingen waar ik het moeilijk mee heb: naar de winkel
gaan, me onder de mensen begeven, met nieuwe situaties omgaan, enz. Samen maken 
we een plan van aanpak op en de eerste keer doen we de nieuwe dingen samen. Het 
klikt tussen ons. Bij haar kan ik mezelf zijn. Bij haar voel ik me niet vreemd of anders. 
Integendeel, door haar ondersteuning durf ik meer en meer. Zij doet me inzien dat ik
me niet moet laten begrenzen door mijn zogenaamde beperkingen.

“Johan heeft veel kwaliteiten, maar vindt het soms ook spannend om met
die kwaliteiten naar buiten te komen. Het doet deugd om te zien hoe hij
met tips aan de slag gaat, grenzen verlegt en zijn wereld verruimt.
Zonder daarbij zichzelf te verliezen.”
(Sandra, begeleidster mobilant)

JOHAN
“Door de begeleiding van mobilant 

wordt mijn wereld groter. En merk ik dat 
er ook voor mij plaats is in die wereld.”

HEIDI
“Ik voel me elke keer weer

heel welkom en nodig.”

veel moeilijke  woorden gebruikt. Maar de coaches die ons bijstaan, nemen de
tijd om ons alles uit te leggen. En op het einde  van elke samenkomst doen we
een rondje waarbij iedereen zegt hoe hij (of zij) de vergadering vond. Ik voel me
elke keer weer heel welkom en nodig.

Sinds een tiental jaar word ik begeleid door mobilant. Ik kan er terecht voor een
goede babbel, maar ook voor hulp bij het invullen van formulieren, om betalingen
te doen en om met me mee te gaan naar de tandarts bijvoorbeeld. Ik heb het nogal
moeilijk met nieuwe situaties. Soms ben ik bang dat ik iets verkeerd ga doen. Maar
als ik het een paar keer samen met iemand kan doen, dan lukt het me later wel alleen.

“Sinds Heidi bij Flapuit is, is ze veel mondiger geworden, ook in andere situaties.” 
(Chritt, begeleidster mobilant) 

Ik ben lid van Flapuit,
de cliëntenraad van mobilant.

Hier mag je je mening geven over alle 
aspecten van de organisatie. Regel-
matig komen we samen, bespreken een 
bepaald thema, organiseren infoavonden 
en informeren andere cliënten over 
Flapuit. Ik vind het belangrijk dat de 
directeur van mobilant onze mening 
vraagt. Over de website bijvoorbeeld.
Of wanneer de begeleiders wel
of niet bereikbaar moeten zijn.
Want geef toe: mobilant is er in
de eerste plaats toch voor ons ?
In het begin was het soms moeilijk
om te volgen. Veel verschillende
mensen rond de tafel, er werden
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Stel je vraag en we gaan samen
op zoek naar een oplossing.
● Waar heb ik recht op met mijn handicap ?
● Ik wil graag een opleiding volgen, waar begin ik ?
● Dokter, ik versta je niet !
● Papieren, ik geraak er niet aan uit !
● Ik wil graag alleen wonen, hoe begin ik er aan ? 
● Hoe geraak ik met de bus op m’n werk ?
● Mijn kind heeft een handicap, wat nu ? 
● Mijn kinderen luisteren niet goed, heb je een tip ? 
● Ik voel me vaak alleen. Hoe leer ik nieuwe mensen kennen ? 
● Hoe kan ik met weinig geld, toch eens op vakantie gaan? 
● Hoe kan ik mijn huishouden goed organiseren ?  
● Ik wil iemand die me steunt als ik het moeilijk heb.
● Ik verveel me en zoek een bezigheid.
● Wil je samen met mij naar die dienst bellen ?
● Wat als ik mijn geld niet meer kan beheren?
● Ik heb vaak ruzie met m’n ouders, hoe komt dat toch ? 

Is mobilant iets voor jou ? Bel 03 458 42 50

Mobilant is een VAPH vergunde organisatie.
VAPH staat voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 
Je kan bij mobilant terecht met een VAPH budget: 
met een basisondersteuningsbudget (BOB),
een persoonsvolgend budget (PVB) of met punten via
een inschrijving in de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Mobilant heeft een team van begeleiders
die de Vlaamse gebarentaal beheersen.

Mobilant heeft een team van
opvoedingsondersteuners. 

Mobilant is een sociale onderneming 
met aandacht voor mens,

milieu en maatschappij. 

Mobilant ondersteunt mensen met een beperking en werkt ook samen met de mensen die hen omringen.
Mobilant zet in op zorg en kwaliteit van bestaan. Steeds vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt,

verleent mobilant informatie, advies, bemiddeling, planning, coördinatie, ondersteuning,
communicatie op maat, assistentie, training en leerkansen.

Mobilant gelooft in de kracht van samenwerken met andere diensten. Zij gaat verbintenissen aan
met organisaties uit bv. het welzijnswerk, de geestelijke gezondheidzorg, de jeugdzorg,

samenlevingsopbouw, enz., om de stap naar hulp eenvoudiger te maken. 

Mobilant,
want vragen helpt•
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Met begeleiding sta je
er niet alleen voor!

Teams van begeleiders specialiseren zich in thema’s als bv. autisme, opvoedingsondersteuning,
Vlaamse gebarentaal en dovencultuur, psychiatrische problemen, verontrustende situaties, enz.
Zo kunnen zij passende ondersteuning bieden aan collega’s en cliënten. Zij delen graag hun
kennis en ervaring met jouw organisatie of dienst (via een outreach programma).

Stel je vraag via info@mobilant.be.

Met begeleiding sta je er niet alleen voor!
Ze ondersteunen je bij wat jij moeilijk vindt.

Of het nu gaat om contacten leggen, brieven lezen,
werk zoeken, naar een dokter gaan,

hulpmiddelen aanvragen, stress verminderen, 
of je dromen waar maken,

de begeleiders staan paraat.


