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Vrije tijd voor kinderen en jongeren met eeN beperking.
Hoe zit het in Brussel?

v.u.: Groep INTRO Brussel VZW
Met dank aan: VGC
In samenwerking met:
Jeugdcentrum Aximax, Gehandicapten en solidariteit, Indivo, VGC
Sportdienst en VGC Jeugddienst,
Scouts en Gidsen Vlaanderen,
Jeugd en Muziek Brussel en Lasso.

Intro
Leeft je kind zich net als alle anderen graag uit, maar vind je geen
(aan)gepaste activiteit? Zie jij jouw zoon of dochter ook stralen
en genieten van sport, spel, cultuur en muziek?
In Brussel zijn er heel wat organisaties die zulke activiteiten
aanbieden voor kinderen en jongeren met een beperking. Met
duidelijke info over de activiteiten, de kostprijs en de contactgegevens willen we jou op weg helpen om te kiezen.
Weet je echt niet welke activiteit het best bij je past of zit je toch
nog met heel wat bezorgdheden en vragen? Geen nood! Naast
activiteiten vind je in deze bundel ook organisaties die je helpen
met al je vragen over vrije tijd in Brussel. Deze mensen gaan samen met jou op weg naar de perfecte activiteit.

INTRO
FR Votre enfant veut vivre comme tous les autres enfants, mais vous ne lui trouvez pas
d’activité appropriée? A Bruxelles, il y a un tas d’organisations qui proposent des activités pour
les enfants et les jeunes handicapés. Nous voulons vous aider à faire un choix parmi elles en
vous donnant toutes les informations à propos du type d’activités, du prix et les coordonnées
de ces organisations.
Vous ne savez pas du tout quelle activité serait la plus adaptée pour vous, vous hésitez, vous
avez des questions? Ne vous inquiétez pas! Prenez connaissance avec les organisations qui
pouvez vous aider à la recherche (chapître 2).

Gebruiksaanwijzing
In deze bundel probeerden we een zo volledig mogelijk beeld te
schetsen van wat er in Brussel al bestaat voor kinderen en jongeren met een beperking. Toch zal dit overzicht nooit volledig zijn.
En gelukkig maar… dat betekent dat er elk jaar organisaties bij
komen die hun werking willen openstellen!
In het eerste hoofdstuk geven we een overzicht van Nederlandstalige organisaties in Brussel. Ze worden voorgesteld aan de
hand van een fiche met info over wat ze doen, de kostprijs, de
locatie en de contactgegevens.
Vind je (nog) niet wat je zoekt? Ken je een organisatie waar je
graag naartoe wil, maar weet je niet of dat kan met je beperking?
In het tweede hoofdstuk vind je organisaties die je met dit soort
vragen op weg helpen.
Tot slot geven we je een overzicht van interessante adressen (in
of buiten Brussel) waar je met je kind naartoe kan om samen een
leuke dag te beleven.
We wensen je alvast veel zoek- en leesplezier!
MODE D’EMPLOI
FR Nous consacrons le premier chapître aux organisations (néerlandophones) de Bruxelles. Elles
y sont présentées sous forme de fiches où vous trouverez des informations concernant le type
d’activité, le prix, la localisation et comment prendre contact avec celles-ci.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ce premier chapître? Dans le deuxième chapître,
vous trouverez d’autres organisations susceptibles de vous aider dans votre recherche: elles vous
aideront à trouver une activité sur mesure.
Enfin, nous vous donnons aussi un aperçu d’adresses intéressantes (à ou en dehors de Bruxelles) où
vous pourrez passer une journée sensationnelle avec votre enfant. Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir et d’amusement à la recherche de votre ‘future’ activité favorite !

Deze symbolen helpen je op weg:
Quelques symboles pour s’y retrouver:

CREA-ATELIERS / CREA-ATELIERS
Zoek je een creatieve activiteit? Hou je van muziek, theater, kunst, knutselen? Of wil je zelf eens foto’s en filmpjes maken? Schrijf je dan in voor een
crea-atelier of workshop!
SPEL / JEUX
Spelen en plezier maken, dat kan op veel plaatsen in Brussel! Deze
activiteiten zijn een combinatie van spelen, sporten, verkleden, gek doen, op
uitstap gaan en nog veel meer.
SPORT / SPORT
Wil je liever een sportieve activiteit? Dan kan je zeker terecht bij een
sportclub of bij een sportlessenreeks. In Brussel zijn er genoeg: kies voor 1
specifieke sport, een combinatie van sporten of voor omnisport!
DOORVERWIJZING / RESEAU SOCIAL
Vind je zelf je weg niet in het uitgebreide aanbod? Heb je vragen of wil je
eerst met iemand praten? Dat kan bij de organisaties met dit symbool.

alle deelnemers hebben een beperking
Tous les participants possèdent un handicap

Soms zijn de activiteiten specifiek gericht op een bepaalde beperking, soms
staan ze open voor alle beperkingen.
niet alle deelnemers hebben een beperking
Pas tous les participants possèdent un handicap

Je kind speelt hier mee in een ‘gewone’ groep, de meeste andere kinderen
van de groep hebben geen beperking. Er kan extra begeleiding voorzien
worden voor jouw kind als dat nodig is.

1.
Activiteiten
in Brussel
In dit hoofdstuk vind je organisaties die in Brussel vrijetijdsactiviteiten organiseren
voor kinderen en jongeren met een beperking.

Akabe Brussel
Akabe staat voor Anders Kan Best. Het is een jeugdbeweging van Scouts en
Gidsen Vlaanderen voor kinderen en jongeren met een beperking. Zij staan
open voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar. Elke twee weken komen
ze op zaterdag samen voor een namiddag- of dagactiviteit. In de zomervakantie trekken ze ook een paar dagen op kamp. Tijdens de activiteiten komen heel wat dingen aan bod. Ravotten, spelen, genieten, kampen bouwen,
knutselen, sporten, snoezelen … Ook Akabe wil dus vooral zorgen voor een
echte scoutssfeer!
praktisch
€

30 euro per jaar: activiteiten tijdens het jaar, verzekering
Extra kosten: bijdrage voor een eventuele uitstap of het kamp
Fonds op maat is mogelijk, in overleg met de begeleiding
0498 13 48 01
akabe@districtbrussel.be
www.akabebrussel.be
L. Demesmaekersstraat 61 – 1083 Ganshoren

Dit is het leukst voor kinderen vanaf 6 jaar met een
mentale, visuele of auditieve beperking, autisme of ADHD.

Gehandicapten en Solidariteit

Gehandicapten en Solidariteit heeft een aanbod voor kinderen en jongeren
met of zonder beperking: uitstappen, reizen, kampen en weekends. De activiteiten vinden plaats in heel België. Vanaf 6 jaar is iedereen welkom!

praktisch
€

10 euro per jaar: verzekering + tweemaandelijks tijdschrift ‘De Band’
Extra kosten: er wordt een kostprijs aangerekend per activiteit
Financiële tussenkomst is mogelijk, in overleg met de begeleiding
02 546 15 91
info@gehandicaptenensolidariteit.be
www.gehandicaptenensolidariteit.be
Mussenstraat 17-19 – 1000 Brussel

Dit is het leukst voor kinderen met een sociale, visuele,
auditieve, mentale of fysieke beperking, autisme of ADHD.
Broers, zussen, familie en vrienden zonder beperking zijn
ook welkom. We doen ook activiteiten samen met ‘gewone’
kinder- en jeugdwerkingen.

VGC Speelpleinen
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert speelpleinen in
de paas- en zomervakantie. Twee speelpleinen krijgen ondersteuning in het
werken met kinderen met een beperking: Populieren en Girabella. Daarnaast zijn er ook speelpleinen in Schaarbeek, Anderlecht en Jette. Het speelplein organiseert activiteiten van 9u tot 16u30. ‘s Morgens (vanaf 7.30 u.)
en s’avonds (tot 18 u.) is er opvang. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend:
spel, sport, verkleden, knutselen, op uitstap gaan …
praktisch
€

Max 4 euro per dag
Korting voor: meer dagen, meer kinderen of sociaal statuut
Vooraf inschrijven verplicht!
02 563 05 80
speelpleinen@vgc.be
http://speelpleinen.vgc.be
Populieren: Woluwelaan 18/20 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Girabella: Wemmelsesteenweg 310 – 1083 Ganshoren

Dit is het leukst
voor kinderen
van 3 tot 12 jaar
die ingeschreven
zijn in het Nederlandstalig onderwijs. Voor kinderen met
een beperking kunnen er uitzonderingen worden gemaakt
voor deze leeftijdsgrens. De speelpleinen staan open voor alle
beperkingen.

Dos Woluwe
Torbal

Dos Woluwe is een sportclub waar Torbal gespeeld wordt. Torbal is een balsport specifiek voor blinden en slechtzienden, maar ook voor spelers die wel
goed zien (broers, zussen, vrienden …). Iedere speler draagt een donkere
bril zodat alle spelers even weinig kunnen zien.
Dos Woluwe traint op woensdag van 19.00 u tot 20.00u en speelt soms ook
wedstrijden.

praktisch
€

30 euro per jaar
bjmc@skynet.be
www.doswoluwe.be
Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan 278 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Deze sport is voornamelijk voor blinden en slechtzienden,
maar goedzienden kunnen deze sport ook meespelen.

Fris vzw
G-basketbal & G-voetbal
Fris vzw is een G-sportclub met werkingen binnen Brussel en in de rand.
G-sport wil zeggen dat de club zich specifiek richt naar kinderen en jongeren met een beperking. Fris VZW organiseert basketbal- en voetballessen in
Brussel voor kinderen en jongeren met een beperking. Er wordt gesport op
het niveau van de kinderen. Iedereen kan meedoen, want plezier maken is
belangrijker dan winnen. Buiten de wekelijkse lessen om doen ze ook soms
mee aan aangepaste voetbal- en basketbaltornooien in België.

praktisch
€

25 euro per jaar
frisseclub@gmail.com
www.frisseclub.net
G-basketbal: Tweewekelijks op vrijdag van 20 tot 21 u.
VGC-sportzaal, F. Vande Sandestraat 15 – 1081 Koekelberg
G-voetbal: wekelijks op woensdag van 18.30 tot 20 u.
Jan-van-Ruusbroeckollege, Forumlaan 4 – 1020 Laken

Kinderen vanaf 5 jaar met elke beperking
zijn welkom.

Boas vzw
G-zwemmen

Boas is een G-zwemclub voor personen met een beperking, met werkingen
in Brussel en de rand. Onder toezicht van ervaren zwemtrainers kunnen
kinderen en jongeren er leren zwemmen en een fijne tijd beleven. De zwemles gaat door op woensdag van 17.00 u. tot 18.00 u.

praktisch
€

105 euro per jaar (september tot eind juni)
0497 48 47 83
info@boasvzw.be
www.boasvzw.be
Zwembad Neder-Over-Heembeek
Lombardsijdestraat 120 – 1120 Neder-Over-Heembeek

Kinderen vanaf 5 jaar met elke beperking zijn welkom.

VGC G-sportaanbod
De VGC Sportdienst wil alle Brusselaars de kans geven om te sporten, ook
personen met een beperking. Ze helpen jou zoeken naar een gepaste club
of activiteit, maar organiseren ook zelf activiteiten. Ze organiseren onder
anderen lessenreeksen G-dans, G-omnisport, G-basketbal, G-netbal, Gzaalvoetbal en tandemtochten.
De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest: in Koekelberg, Neder-over-Heembeek, Schaarbeek,
Elsene en Sint-Lambrechts-Woluwe.

praktisch
€

Voor een jaar sportplezier betaal je ongeveer 35 euro
02 563 05 13
sportdienst@vgc.be
www.vgc.be/sport
Verschillende locaties in Brussel

Kinderen vanaf 5 jaar met elke beperking zijn welkom.

Jeugd en Muziek Brussel

Jeugd en Muziek Brussel organiseert muzieklessen en -activiteiten. Kan
je al goed muziek spelen of is dit voor jou de eerste keer? Jeugd en Muziek
Brussel heeft activiteiten voor jong en oud, voor beginners en voor professionele muzikanten. Het aanbod staat, waar mogelijk, open voor kinderen
en jongeren tussen 2,5 en 26 jaar met een beperking. Daarnaast begeleidt
Jeugd en Muziek ook het SWING-project in Jeugdcentrum AXIMAX (zie
volgende fiche).
praktisch
€

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit of het kamp
02 507 83 40
info@jeugdenmuziekbrussel.be
www.jeugdenmuziekbrussel.be
Verschillende locaties in Brussel en Vlaams Brabant

Algemeen aanbod: fysieke, auditieve of visuele beperking, ADHD en autisme.
SWING: kinderen met matige mentale beperking of
autisme tussen 8 en 14 jaar.

Jeugdcentrum Aximax
Aximax is een jeugdcentrum dat zich richt naar kinderen en jongeren tussen de 3 en 18 jaar die in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs school
lopen. In hun jaarwerking kan je kiezen uit sport, muziek en creatieve
ateliers. Daarnaast zijn de ateliers Swing (muziek en dans) en Smul (koken)
specifiek voor kinderen met een beperking. In de vakanties zijn er speelweken voor kleuters en lagereschoolkinderen. Er zijn ook twee speelweken
specifiek voor kinderen
met een beperking.
praktisch
€

10 euro/trimester (richtprijs omnio)
40 euro/speelweek (richtprijs)
02 280 45 56
aximax@vgc.be
www.aximax.vgc.be
J.W. Wilsonstraat 19 – 1000 Brussel

Gewone jaarwerking en speelweken: open voor
elke beperking.
Specifieke speelweken SWING en SMUL: kinderen met een
matige mentale beperking of autisme tussen 8 en 14 jaar.

Indivo

Indivo organiseert vrije tijd voor mensen met een beperking in de regio
Brussel-Halle-Vilvoorde. Zin om er samen op uit te trekken? Op hun kalender staan verschillende groepsactiviteiten voor (jong)volwassenen. Ze
gaan samen sporten, fuiven, op uitstap … Een paar keer per jaar gaat Indivo
op weekend en in de zomer staan er vakanties op het programma. Vanaf 18
jaar ben je welkom op hun activiteiten en ontmoetingsmomenten. Kan jij
ondersteuning gebruiken bij het invullen van je vrije tijd? Indivo helpt je
graag op weg!

praktisch
€

7,5 euro per jaar, extra kosten afhankelijk van activiteit
02 521 15 36
0471 85 75 91
info@indivo.be
www.indivo.be
Naaldstraat 23 – 1070 Anderlecht

De activiteit is vooral gericht op jongeren vanaf 18 jaar.
Jongeren met elke beperking zijn welkom.

2.
Vind je zelf je
weg niet?
In het volgende deel van de bundel vind je organisaties die je verder op weg
kunnen helpen om een leuke activiteit te vinden. Contacteer hen voor vragen en
hulp.
Deze organisaties kunnen je meer informatie geven over de activiteiten in deze
bundel, maar kunnen samen met jou ook op zoek gaan naar andere activiteiten.

Vrijetijdstrajectbegeleiding
Wil je graag je vrije tijd anders invullen maar zit je nog met heel wat vragen?
Deze dienst helpt je graag op weg! Zij begeleiden je bij de kennismaking
met en bij het uitproberen van nieuwe activiteiten. Je kan hen vragen stellen over elk soort activiteit. Samen met jou zoeken zij uit wat er allemaal
bestaat en wat jou interesseert.
De begeleiding is mogelijk voor kinderen of jongeren met een beperking en
hun ouders/familie. De begeleiders kunnen naar jouw thuis komen.

contact
Gehandicapten en Solidariteit 		
Mussenstraat 17-19 			
1000 Brussel				
02 546 14 52
			
info@gehandicaptenensolidariteit.be		
www.gehandicaptenensolidariteit.be		

Indivo
Naaldstraat 23
1070 Anderlecht
02 521 15 36
info@indivo.be
www.indivo.be

VGC Sportdienst
De sportdienst wil zoveel mogelijk Brusselaars aan het sporten krijgen.
De consulent G-sport probeert om zoveel mogelijk personen met een
beperking te doen sporten. De sportdienst geeft informatie en ondersteunt
sportorganisaties, maar organiseert ook zelf sportactiviteiten (G-sportdagen, G-sportlessenreeksen …).
Kijk voor het sportaanbod vooraan in deze bundel. Heb je nog vragen?
Aarzel niet om de sportdienst te contacteren. Het volledige sportaanbod in
Brussel vind je op de website www.vgc.be/sport.

contact
VGC Sportdienst
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 13
sportdienst@vgc.be
www.vgc.be/sport

VGC Jeugddienst

De jeugddienst is er om zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden te bieden
aan Brusselse kinderen en jongeren. Ontmoeting, spel en ontspanning zijn
daarbij onmisbaar. De VGC Jeugddienst geeft ondersteuning (financieel,
materieel, inhoudelijk) aan jeugdorganisaties of jongeren die jeugd(werk)
activiteiten organiseren.
Daarnaast organiseren ze ook zelf speelpleinen en activiteiten in het jeugdcentrum Aximax. Je vindt meer info over deze activiteiten vooraan in de
bundel. Heb je nog vragen of wil je je graag inschrijven, aarzel dan niet om
de jeugddienst te contacteren. Op de website www.brusselbazaar.be vind je
alle info over kinder- en jeugdactiviteiten in Brussel.
contact
VGC Jeugddienst
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 79
jeugddienst@vgc.be
www.brusselbazaar.be

VGC Brochures
Heb je vragen over kortingssystemen? Of over goedkope sport-,
spel- en creatieve activiteiten? In
deze gids vind je er alles over
terug!
Deze gids kan je raadplegen op
www.brusselbazaar.be/publicaties.

Wat je ook wilt doen - duiken, voetbal,
wielrennen, zwemmen, atletiek, basketbal of nog iets helemaal anders
… - je vindt je favoriete aangepaste
sportactiviteit zeker en vast in deze
handige G-sportgids. Vraag hem aan bij
de sportdienst (sportdienst@vgc.be) of
neem een kijkje op www.vgc.be.

Zoek je een leuke
activiteit voor je kind tijdens de schoolvakantie? De VGC publiceert tweemaal
per jaar een vakantiegids om jou
op weg te helpen naar de gepaste
activiteit. Zie je dit symbool bij
een activiteit staan, dan weet je
dat die toegankelijk is voor kinderen
met een beperking.
Je vindt gidsen in alle gemeenschapscentra
of op www.brusselbazaar.be/publicaties.

3.
Activiteiten
voor het gezin
Zoek je leuke en aangepaste activiteiten om samen met je kind te doen? In het
volgende deel vind je interessante adressen.

De Brusselse Bibliotheken
In bijna elke Brusselse gemeente vind je een Nederlandstalige openbare
bibliotheek. De bibliotheken zijn huizen vol boeken, muziek, informatie,
films … voor jong en oud!
De Brusselse bibliotheken hebben een heel ruim aanbod voor kinderen
en jongeren. Alle Brusselse bibliotheken hebben bovendien een interessante verzameling luisterboeken (in gewoon audio-formaat maar ook in
het speciale Daisy-formaat dat heel geschikt is voor lezers met een visuele
beperking).

praktisch

€

Alle adressen, contactgegevens en openingsuren vind je op www.bruno.be
02 563 06 87
Sommige bibliotheken rekenen een kleine bijdrage aan voor het lenen van
muziek en films. Kinderen en jongeren tot 18 maken gratis gebruik van de
bib. Vanaf 18 betaal je in sommige bibliotheken jaarlijks lidgeld.

Spelotheek

In een spelotheek kan je speelgoed uitlenen of ter plaatse gaan spelen. In
Brussel zijn er twee specifiek voor kinderen met een beperking. Spelotheek
Luape heeft vooral speelmateriaal dat aangepast is voor kinderen met een
fysieke en mentale beperking of voor kinderen met ASS. De spelotheek
Brailleliga is gespecialiseerd in spelmateriaal voor kinderen met een visuele
beperking.

praktisch
Spelotheek Luape 			
Edmond Parmentierlaan 19/8
1150 Sint-Pieters-Woluwe
02 772 75 25
€ Lidgeld (eenmalig): 10 euro
Extra kosten om spel te 		
lenen (± 1 euro)
Open op woensdagnamiddag en
vrijdagvoormiddag.

praktisch
Spelotheek Brailleliga
Engelandstraat 57
1060 Sint-Gillis
02 533 32 56
€ Spelmateriaal uitlenen in de 		
spelotheek van de Brailleliga 		
is volledig gratis
Open op weekdagen van 9.00 tot
12.30 u. en van 13.30 tot 17.00 u.
Gesloten op woensdagvoormiddag.

Snoezelruimte
Snoezelen is een activiteit waar kinderen tot rust kunnen komen, kunnen
leren en kunnen genieten. In de snoezelruimte kan je kind allerlei dingen
alleen of samen met jou uitproberen.
De snoezelruimtes zijn open van maandag tot zaterdag. Een snoezelsessie
duurt ongeveer 1.30 u. Je moet wel steeds eerst reserveren.
Helaas is er in Brussel geen snoezelruimte. Wil jij graag met je kind snoezelen, dan zijn dit de twee dichtstbijzijnde ruimtes:

praktisch
praktisch

€

’t Mankement
Noorderlaan 4
1731 Zellik
02 466 77 82
4 euro met je kind
5/7 euro met het gezin

€

Het Balanske 		
Halensebaan 2
3390 Tielt-Winge
02 463 12 41		
016 63 90 21
Snoezelen voor jou en je
kind kost 7,5 euro

Voor doorverwijzers
Deze bundel is een realisatie van ‘Overleg
Beperkt?!’. In dit overlegorgaan bundelen
de Brusselse organisaties die in de vrije
tijd werken met kinderen en jongeren met
een beperking de krachten. Groep INTRO
leidt dit overleg.
Organisaties die hun werking graag willen
openstellen voor kinderen en jongeren met
een beperking kunnen voor hulp en ondersteuning bij Groep INTRO terecht. Via een sensibiliserend spel
‘Handiknap’ en een traject op maat ondersteunten zij jeugdorganisaties in Brussel die inclusief willen werken.
Daarnaast organiseren zij ook acties en
initiatieven om de
sector en de doelgroep onder de aandacht te brengen.

contact
Groep INTRO – Vorming In Vrije Tijd
Gallaitstraat 86
1030 Schaarbeek
02 215 40 71
brussel.vivt@groepintro.be
www.groepintro.be

Partners

