neem dan contact op met
jouw lokale wegwijzer!

oost-vlaanderen@ditovzw.be

09 333 58 13

Wegwijzer is een project
van Dito vzw

Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde

facebook.com/DitoOostVlaanderen
facebook.com/Ditovzw

Dito is een vereniging van personen met
een handicap. Dito informeert,
sensibiliseert en zet haar stempel op een
participatief beleid. Dito verrast je graag
met een veelzijdig vrijetijdsaanbod en met
innovatieve projecten zoals De
Voorleesbende, Garsons Uniek, Filoe,
Inktvis en Speak up!

Met de steun van

V.U.: Sophie Beyers | Dito vzw | Sint-Jansstraat 32-38 | 1000 Brussel | 02 515 02 61 | www.ditovzw.be | info@ditovzw.be | 0416 912 136 | RPR Brussel

heb je een vraag of kan
je onze hulp gebruiken?

vragen over
handicap?

wegwijzer zet je
op de goede weg
www.ditovzw.be/wegwijzer

Op zoek naar een leuke
activiteit?

wat is
wegwijzer?

Dito heeft een uitgebreid
vrijetijdsaanbod. We zoeken samen
activiteiten in je buurt die bij jouw
interesses aansluiten.

Hoe begeleiden we jou?

Wat doen we voor jou?

Je kan ons altijd individueel
contacteren met vragen rond je
handicap. Op de achterkant van
deze flyer vind je onze
contactgegevens.

We zoeken samen met jou uit op welke
budgetten, hulpmiddelen, voordelen of
tegemoetkomingen je recht hebt.
We begeleiden je bij het zoeken naar
gepaste ondersteuning, zoals hulp aan
huis of vrijwilligers, of je nu al een
budget hebt of niet.
Bij problemen en vragen rond wonen
en werken helpen we je graag verder.

Ja, hou mij via jullie nieuwsbrief op de
hoogte.
Ja, ik wil lid worden van Dito:

Wegwijzer is een toegankelijk
aanspreekpunt van Dito voor al jouw
vragen rond handicap. We bekijken of we
je vraag zelf kunnen oplossen of brengen
je in contact met de gepaste dienst of
organisatie.

Ondersteuning in je dagelijks leven

op de hoogte blijven?

voor 12 euro per jaar, met alle
voordelen en kortingen van een
standaard lidmaatschap en het
magazine van Dito in de
brievenbus.

Individuele begeleiding
gratis, met alle voordelen van
een digitaal lidmaatschap en het
magazine van Dito in de mailbox.

Groepssessies
We organiseren geregeld
infosessies in groep. Contacteer
je lokale Wegwijzer voor
concrete data of check onze
website.

Geef dit strookje af
aan je wegwijzer
Naam + voornaam:

Adres:

E-mail:

Meer info over handicap
lees je op
www.ditovzw.be

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

