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Leven met een spierziekte moeilijk?
Weten dat je er niet alleen voor staat is belangrijk!
Spierziekten Vlaanderen (vroeger Nema vzw),
steunt personen met een spierziekte en hun verwanten!

Er bestaan meer dan 50 verschillende spierziekten, en omdat deze aandoeningen allemaal erg zeldzaam
(en dus onbekend) zijn, is het heel moeilijk om op zoek te gaan naar informatie of lotgenoten met dezelfde
aandoening. Verder zijn alle spierziekten ongeneeslijk, sterk invaliderend, en vaak dodelijk.
Deze aandoeningen zijn zo ingrijpend dat men dikwijls totaal ontredderd is na een diagnose. In sommige
gevallen moeten ouders verwerken dat hun kind in een rolstoel zal terechtkomen, steeds meer verlamd zal
geraken, en vroegtijdig zal sterven. Evengoed kan je echter als volwassene getroffen worden door een
spierziekte. Voordien vaak kerngezonde mensen worden plots afhankelijk, kunnen niet meer gaan werken,
en zitten met tal van vragen.
Onze vereniging betekent voor al deze mensen een grote steun.
Tijdens onze lotgenotenbijeenkomsten kunnen alle mensen met een spierziekte (ook niet-leden) in een
ongedwongen en informele sfeer ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. Op dit soort contacten merken
deze mensen soms voor het eerst dat ze er niet alleen voor staan. Het is begrijpelijk dat voor sommigen de
angst voor de confrontatie met lotgenoten erg diep zit, maar door deze ontmoetingen voelen zij zich
gesteund en ze putten er veel energie uit. Hierdoor durven zij een volgende stap zetten en deelnemen aan
ons Spierziekten Vlaanderen-weekend, gezinsweekend of andere aangepaste ontspanningsactiviteiten. Uit
een enquêteonderzoek van onze activiteiten is ook gebleken dat alle mensen positief reageren.
Mensen met een spierziekte kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor informatieverstrekking,
lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te komen, ontplooit Spierziekten Vlaanderen
een brede waaier aan activiteiten. Tijdens bijeenkomsten en andere aangepaste ontspanningsactiviteiten
kunnen leden hun ervaringen en tips met elkaar uitwisselen en krijgen zij het gevoel er niet alleen voor te
staan, en dat is zeer belangrijk.
Wat biedt Spierziekten Vlaanderen?
∞
Lotgenotencontact (bijeenkomsten per provincie of per diagnose)
∞
uitwisselen van tips en ervaringen
∞
Vormingsdagen
∞
Jaarlijkse familie- en themadag (aangepaste ontspanningsactiviteiten)
∞
Tweejaarlijks familieweekend en ouderweekend
∞
Nieuwsbrieven
∞
Opvolging medische ontwikkelingen
∞
Advies op maat
∞
Lobbyen bij de overheid
∞
Samenwerkingen met andere verenigingen: Personen met een handicap willen beschouwd worden als
volwaardige burgers. Spierziekten Vlaanderen komt samen met andere verenigingen op voor hun rechten en plichten.
Al deze zaken zijn broodnodig, maar kosten uiteraard heel wat geld. Wij zijn voor onze inkomsten
echter bijna volledig afhankelijk van benefietacties en giften.
Spierziekten Vlaanderen = Vrijwilligersorganisatie
Al onze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Omdat zij verspreid over Vlaanderen
wonen vergaderen zij in een vergaderruimte die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Er wordt
dan overlegd over wat, waar, wanneer en hoe we onze activiteiten aanbieden. Met of zonder gastspreker,
het thema, toegankelijkheid, enz.
Heeft u vragen, bedenkingen, suggesties, … na het lezen van onze steunaanvraag (volgende projecten) neem
dan a.u.b. contact met mij op. Wij zijn steeds bereid om bij uw organisatie over Spierziekten Vlaanderen vzw
(Nema) en onze projecten te komen spreken.
Met vriendelijke groeten,
Moons Karin, medewerker
Karin.moons@spierziektenvlaanderen.be - 0478 65 36 43

Projectvoorstel

Spierziekten Vlaanderen-weekend
14, 15 en 16 september 2018
“Naar een socialer en rijker leven voor volwassenen
en kinderen met een spierziekte: een twee-jaarlijkse
driedaagse vol activiteiten als katalysator voor
deelname aan andere vrijetijds- en sociale activiteiten.”
Personen met een spierziekte en hun naasten ondervinden
aan de hand van tal van aangepaste activiteiten dat hun handicap
een sociaal en ondernemend leven niet uitsluit. Zowel kinderen als
volwassenen met een spierziekte ontdekken in een veilige omgeving dat
vrijetijdsbesteding ondanks hun beperkingen mogelijk is, en worden zo gestimuleerd om ook nadien deel te
nemen aan andere activiteiten op maat, contact met elkaar te houden, op uitstap te gaan en vooral:
actief deel te nemen aan de samenleving.

Doel van dit project
Uit onderzoek blijkt dat personen met een handicap zowel door gebrek aan financiële slagkracht als
door hun beperkingen veel minder “buiten komen”. Ouders van kinderen met een spierziekte zijn uit (over)
bezorgdheid ook weinig geneigd hun kind uit handen te geven. Dit leidt echter tot sociaal isolement en
het gevoel geen deel uit te maken van deze maatschappij. Spierziekten Vlaanderen wil mensen met een
spierziekte en hun mantelzorgers tijdens een betaalbaar startweekend laten kennismaken met aangepaste
activiteiten, informatie bieden en hen samen met lotgenoten leren om ook nadien praktische en
psychologische hindernissen te overwinnen. Editie 2016 vond plaats in het vakantieverblijf Middelpunt
te Middelkerke en had ook deze keer weer een gevarieerd aanbod aan activiteiten die zelden door personen
met een handicap (kunnen) worden bijgewoond: outdoor activiteiten, workshops, gegidste wandeling,
er was voor elk wat wils. Zoals steeds zijn tijdens het weekend een aantal informatiemomenten voorzien
waarop tips en folders rond aangepaste vrijetijdsbesteding werden uitgewisseld. Om de mantelzorgers van
hun taken te ontlasten, werd extra verzorging door vrijwilligers voorzien.

Doel van deze twee-jaarlijkse 3-daagse is vierledig:
1. personen met een spierziekte laten ondervinden dat hun beperkingen geen reden hoeven te zijn
om niet aan vrijetijdsbesteding te doen,
2. de mantelzorgers op adem laten komen door de aanwezigheid van professionele verzorgers.
Zij kunnen vaak moeilijk ‘loslaten’ waardoor ze zichzelf zowel mentaal als fysiek uitputten,
3. contact met lotgenoten, zodat men ook na het evenement op een sociaal netwerk kan terugvallen,
4. stimuleren om ook nadien naar andere themadagen en bijeenkomsten te komen en ook
daadwerkelijk actiever deel te nemen aan de samenleving.
Hoewel het een jaarlijkse uitdaging blijft, wil Spierziekten Vlaanderen de prijs laag houden en wordt er steeds
gezocht naar financiële steun. Dit om de vele kansarme deelnemers niet uit te sluiten.

Timings van de realisatie:
Augustus 2017
Samenstelling van de werkgroep die de driedaagse organiseert. Deze werkgroep bestaat uit personen die zélf
een spierziekte hebben en dus heel goed weten wat de noden zijn van mensen met een spierziekte. Zij worden hierbij administratief ondersteunt door een deeltijds projectmedewerker.
December 2017
Reserveren locatie 2018: vakantieverblijf Middelpunt (Middelkerke) beschikt over 44 aangepaste kamers waar
zo’n 88 personen met een beperking kunnen logeren. Verder hebben zij tal van aangepaste activiteiten.

Belangrijk is dat het niet enkel om “aangepaste” avontuurlijke activiteiten gaat, maar ook om gewone
workshops die geen “aangepaste formule” behoeven. (Dit doet de mensen immers inzien dat ze thuis
evengoed eens op zoek kunnen gaan naar lokale workshops waaraan ook mensen zonder beperking
deelnemen.)
September - december 2017 - juli 2018
Fondsenwerving: naast het indienen van projectaanvragen en het zoeken van sponsors, doen de
Spierziekten Vlaanderen-vrijwilligers (zelf personen met een aandoening en hun naasten) heel wat
benefietacties: pinverkopen op meetings voor Harley Davidson motoren, spaghetti- en quiz avond,
tombola,... De inkomsten van deze evenementen worden gebruikt om de prijs laag te houden voor de
deelnemers. Vaak zijn zij immers kansarm door hun aandoening, en Spierziekten Vlaanderen beoogt
dat iederéén die dat wil mee kan.
November 2017
Aanbetaling voorschot € 3.500
Januari 2018
Start van samenstellen programma en invulling activiteiten en animatie, reservatie van de extra
benodigde recreatieruimtes.
Februari 2018
Eerste aankondiging naar doelgroep: mailing van folder over het weekend.
April 2018
Herinnering naar doelgroep.
1 juli 2018
Afsluiten inschrijvingen (eerdere edities leerden ons dat het weekend waarschijnlijk al vroeger volzet
zal zijn).
1 augustus 2018
Laatste voorbereidingen door werkgroep.
14, 15 en 16 september 2018
Uitvoering 1e weekend
Datum nog niet bekend, extra weekend mogelijk indien voldoende verworven fondsen in oktober 2018
Uitvoering 2e weekend
Oktober 2018
Opvolgen nieuwe deelnemers weekend: actief contact houden door regioverantw. + uitnodigen op andere
Spierziekten Vlaanderen-activiteiten (lotgenotenbijeenkomsten, themadagen,...). Bestendigen nieuwe contacten.
31 december 2018
Afronding project en verwerken resultaten uit enquêtes.

KOSTENRAMING SPIERZIEKTEN VLAANDEREN-WEEKEND 2018
Totale kost Spierziekten Vlaanderen-weekend* (incl. BTW) september (± 88 personen)
(Totale kost Spierziekten Vlaanderen-weekend* (incl. BTW) oktober (± 50 personen)

= € 18162,49
= € 10.016,42)

*hieronder vallen: kosten weekend + kosten voor organisatie daarop volgende bijeenkomsten
om de sociale contacten te bestendigen - Kostprijs gebaseerd op prijzen 2016, nieuwe nog niet bekend.

Financiering/begroting van het project:
∞
Overheidssubsidies:
∞
Verwachte inkomsten uit het project:
- Weekend september
Nog te verzamelen ondersteuning:
- Weekend september = € 10.902,49

= geen
= € 7.260
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Mensen met een spierziekte kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor
informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te
komen, ontplooit Spierziekten Vlaanderen een brede waaier aan activiteiten.
www.spierziektenvlaanderen.be

Gezinsweekend
Themadag met gastspreker

Quizavond tijdens
familieweekend

Tijd voor lotgenotencontact tijdens themadag

Ladies Day

Je bent een vlotte dertiger in de fleur van je leven
met een goede baan, maar hebt al een tijdje last
van vermoeidheid en kramp in de benen. Gek, dat
had je vader ook de laatste jaren van zijn leven.
Je gaat naar de huisarts en na een eindeloze
rondgang langs tal van artsen zegt eindelijk een
neuroloog: “meneer, het spijt me maar u hebt
de ziekte van Steinert. U zal chronisch vermoeid
blijven, en in de komende jaren meer en meer
last krijgen van spierzwakte, niet meer kunnen
werken en uiteindelijk in een rolstoel belanden”…
Deze verhalen horen we dagelijks bij
Spierziekten Vlaanderen…
Spierziekten Vlaanderen helpt, met een bezoek,
een telefoon, door contact te leggen met een
ander gezin, met praktische tips, verwijzing naar
de juiste diensten,… Waarbij we steeds hoop
geven maar toch realistisch zijn.

Jaarlijkse familiedag op toegankelijke locaties

