Vind jij ook dat elke persoon evenveel kansen
verdient?
Vind jij ook dat iedereen recht heeft op eigen
keuzes?
Vind je het fijn dat niet alles voor je wordt
voorgekauwd?
Vind je het een uitdaging om te zoeken naar
oplossingen die niet alledaags zijn?
Kan je out-of-the-box denken?
Vind je het ook zoveel interessanter te leven in
een samenleving met verschillende “soorten”
mensen?
Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!
Mijn naam is Heleen en ik ben 20. Ik volg les in de 6de Humane in het ASO. Dat doe ik binnen
een inclusief traject. Ik heb een verstandelijke beperking en kan niet praten, maar
communiceer op allerlei creatieve en alternatieve manieren. Ik heb ook een
spraakcomputer.
Ik geniet ervan deel te nemen aan het sociale leven en deel uit te maken van een
gemeenschap.
Een gemeenschap: dat is het gezin waarin ik leef, mijn familie, mijn klas, mijn school,…
Om dit alles te kunnen waarmaken, heb ik een Persoonlijk Assistentie Budget waarmee ik 3
assistenten kan in dienst nemen om me bij dit alles te helpen. Mijn assistent gaat mee naar
school om ondersteuning te bieden en helpt me mijn vrije tijd in te vullen door samen leuke
dingen te doen. Een klein deeltje van de taken bestaat uit verzorging.
Samen met 2 collega’s, therapeuten, mama, papa en zus schrijf je mee aan mijn
inclusieverhaal.
Ik ben op zoek naar iemand zoals jij om hiervan deel uit te maken. Het gaat om een vast
contract van 18u of een studentencontract.
Als je graag wat meer wil weten, bel dan naar 0479/27 00 14 (mama) of mail naar
greetvanmossevelde@skynet.be
Als het al duidelijk voor je is en je wil mee op weg gaan, stuur dan een sollicitatiemail naar
greetvanmossevelde@skynet.be.
Het is belangrijk dat je een rijbewijs B hebt en minstens een bachelordiploma.

