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SENZO is de eerste
belangenvereniging in Vlaanderen
die vanuit een emancipatorische
insteek een cultuursensitief aanbod
voor personen met een beperking en
hun families combineert met een
aanbod voor hulpverleners.
 
De vereniging is gegroeid vanuit een
nood aan advies, ondersteuning en
expertise bij zowel personen met
een beperking, ouders en
professionelen. Tegelijkertijd is
SENZO ontstaan vanuit een zekere
verontwaardiging en vanuit een
idealisme om het taboe op
beperking te doorbreken binnen
verschillende culturele
gemeenschappen in Vlaanderen. 
 
Senzo wil bijdragen aan een
inclusievere toekomst waarin alle
gezinnen volwaardig kunnen
genieten van een aanbod op maat.
Tegelijkertijd wensen we een
actievere deelname van de
personen met een functiebeperking
en hun gezinnen aan alles wat de
maatschappij te bieden heeft.
SENZO gelooft als
belangenvereniging in het bieden
van een perspectief op een
toekomst waarin elk individu zich ten
volle kan ontplooien binnen
zijn/haar mogelijkheden. We
vertrekken daarbij vanuit een
positieve benadering met de wens
om mensen te versterken in wat wél
lukt.

Het startproject van SENZO was
een steungroep voor moeders van
kinderen met autisme. Voor de
lancering van deze steungroep
maakte kunstenares  Fatiha
Boujdain twee werkjes als symbool
en herinnering voor de deelnemers
van de steungroep.

Naast een handgemaakte
schildering op glas, kreeg de
steungroep autisme ook een
bloemenhart cadeau. Hiermee
beeldde Fatiha de liefde voor
elkaar uit. Bloemen staan symbool
voor verbondenheid. Als persoon
zijn wij altijd op zoek naar
verbinding. Liefst willen we een
verbondenheid die onze eigen ‘ik’
versterkt. Dit bloemenhart is
daarom een herinnering aan alle
deelnemers in de groep, om met
liefde te zorgen voor zichzelf en
voor elkaar. 

Ons verhaal



Introductie

MISS I E

SENZO wenst als non-
profitorganisatie de nodige
steun te geven aan personen met
een beperking en hun naasten.
Daar blijft het niet bij. SENZO wil
ook outreachend werken. De
opgebouwde expertise in
cultuursensitieve zorg
stellen wij graag ten dienste van
professionelen in het werkveld.

Samen sterk

Organiseren van
laagdrempelige
praatgroepen en
lotgenotencontact.

Organiseren van vorming op
maat.

Outreach via workshops en
bijscholingen. 

Meewerken aan relevant
wetenschappelijk onderzoek
rond beperking en diversiteit. 

Nodendetectie. 

We streven er naar om een goede
balans te vinden tussen
zorgverlening en actieve
deelname op het werkveld ter
ondersteuning van de personen
die een cultuursensitieve aanpak
nodig hebben om vooruit te
geraken. Om dit in praktijk te
kunnen brengen zijn we volop
bezig met volgende activiteiten: 
 

 

 

 

 

ONZE  V I S I E



Doelstellingen 2018

SENZO hoopt uit te groeien tot een
professionele organisatie met een
structureel aanbod in meerdere

steden. 
 

In 2018, ons startjaar, zetten we
onze eerste groeistapjes door te
focussen op 3 doelstellingen.

Kennis delen  door middel
van workshops met
gastsprekers

2
Een eigen website en
bekendmaking van onze
werking

3

Lotgenoten verbinden 

1



Jaarprogramma 2018 

Birsen Basar heeft zelf autisme, woont in
Nederland en geeft wereldwijd lezingen
over ASS. Ze is auteur van de boeken
‘Mijn jungle van autisme’, ‘Autisme in
andere culturen’ en ‘ik wil niet meer 
onzichtbaar zijn’.
Birsen ging in gesprek met mama’s van
kinderen met ASS en dames die zelf leven
met ASS. Ze vertelde over de 
betekenis van autisme in haar leven en
over haar beleving van ASS. Waar liep ze
tegen aan? Wat is vandaag 
nog een drempel? Hoe heeft zij
zelfstandig leren leven? Hoe is het gelukt
om angsten te overwinnen?
Het gesprek werd een inspirerende
uitwisseling, maar niet zonder emoties.
Confrontatie, herkenning en hoop. 
De bijeenkomst werd positief afgesloten
en bleef bij onze deelnemers nog lange
tijd nazinderen.

"Wegwijs in
onderwijs"

Onderwijs is een thema dat de
meeste moeders in onze steungroep
beroert. De moeders konden terecht
met hun vragen rond ondersteuning
en buitengewoon onderwijs. 

“In  gesprek met
Birsen Basar”



Bednet organiseert Synchroon
internetonderwijs (SIO) voor leerlingen
die tijdig, langdurig of veelvoudig niet 
naar school kunnen. Via Bednet kunnen
zieke kleuters, kinderen en tieners, vanuit
het ziekenhuis of thuis de 
les meevolgen. 

Hiermee wordt er leerachterstand
vermeden maar blijven de
schoolcontacten ook warm!

Nejia, consulent bij Bednet, kwam onze
leden er alles over vertellen

“Kennismaking ”

Op 15 november organiseerde Gezin en
Handicap vzw in samenwerking met
SENZO een infosessie rond 
autisme en eetproblemen. Thomas
Fondelli - expert in het veld- reikte het
publiek handvaten en inzichten om 
kinderen met ASS beter te kunnen
ondersteunen bij eetmoeilijkheden.  

"Infoavond"

“Ik heb van Thomas Fondelli in 2 uur tijd
geleerd wat ik in al die jaren 

met tientallen specialisten nooit heb
geleerd. Ik ben zo dankbaar dat 

dit georganiseerd werd en dat ik er bij
was.” (Mama) 

“De infosessie heeft echt iets veranderd
in ons gezin. Ik heb jarenlang 

een foute aanpak gebruikt bij mijn zoon.
Ik doe het sinds kort anders 

en heb het losgelaten van “je MOET aan
tafel bij ons zitten”. Eigenlijk 

is zijn rust en geluk tijdens de maaltijd
belangrijker 

dan wat wij verwachten of dan wat wij
de norm 

vinden. Hij eet nu gewoon altijd apart
en dat is ok 

voor ons nu, omdat we begrijpen
waarom.”

(mama)



Fatima BenTouhami , Hanan Khajou en Saida
Azabar namen het publiek mee op
ontdekkingsreis. Over trouw, 
toewijding en gehoorzaamheid. De hechte
band tussen vader en zoon, moeilijke keuzes
maken,...  Twee uur lang wisten de auteurs
mama’s uit onze steungroep autisme en hun
kindjes te boeien met een 
combinatie van vertellingen , interactie en
reflectie. Een geschenk uit de hemel is een
educatief kinderboek dat 
aanzet tot mijmeren en reflecteren - over je
eigen rol als ouder, over de verstandhouding
met je kinderen en 
over beelden die wij overdragen aan de
volgende generatie. Een inspirerend verhaal
met universele, diepe 
betekenissen. 

Als afsluiter van het voorjaar werd een
auteurslezing gegeven van het boek ‘Een
geschenk uit de Hemel’. 

"Kortfilm"

De steungroep kreeg het voorrecht om
samen de kortfilm ‘Beyond Borders’ te
bekijken én in gesprek te gaan 
met een moeder uit de film. De zoektocht
naar een diagnose en de juiste
begeleiding kwam uitvoerig aan bod 
en gaf ook stof voor de nabespreking. 

"Boekvoorstelling"



Met behulp van afbeeldingen, pictogrammen
en plastificeermachine gingen mama’s
creatief aan de slag om 
visueel materiaal te maken dat voor
overzicht kan zorgen bij een kind met ASS. Ze
hebben hulpmiddelen 
gemaakt die toegespitst zijn op hun eigen
gezinssituatie. 

Theorie

Autisme is complex en dat weten ouders
maar al te best. Elke dag zoeken zij naar
manieren om autisme beter 
te begrijpen en om hun kind op de beste
manier te kunnen ondersteunen. Met
meer inzicht in de theorieën
achter ASS hebben onze mama’s nieuwe
handvaten gekregen om het gedrag van
hun kind beter te kunnen 
linken met de diagnose ASS.

Plannen &
organiseren

Vormingsreeks
Mama’s aan de slag rond ASS

“Het is dezelfde theorie die ik heb
gezien bij de psychiater na de 

diagnose, maar het feit dat dit nu werd
uitgelegd met heel praktische 

en concrete voorbeelden, met sterke
metaforen, dat maakte echt het 

verschil voor mij. Ik zal het allemaal nog
eens moeten herhalen in de 

toekomst hé, maar ik heb het voor het
eerst écht begrepen. (Mama) ”

Autisme & familie
In deze sessie gingen we dieper in op het thema
‘autisme en familie’. Hoe vertel je aan je familie over de 
diagnose? Hoe praat je over autisme met familieleden?



Workshops op maat

Oprichtingsjaar

Deelnemers bereikt

teamleden die tot het
uiterste zijn gegaan

10

2018

100 

4

Realisaties 2018



Dankbetuiging

De stap is officieel gezet: SENZO zag dit jaar
het levenslicht. Wat kijken we tevreden terug
op een mooi jaar, waarin de basis werd
gelegd voor een uniek project in Vlaanderen. 

Dat SENZO inzet op een actuele nood werd
voor mij bevestigd door de vele gezinnen en
hulpverleners die onze werking warm
onthaalden.  

Het realiseren van een nieuwe vzw, een
missie, een visie, een plan van aanpak en een
steungroep autisme als startproject, zou
echter nooit mogelijk geweest zijn zonder de
steun van een ijzersterk team, lokale partners,
sponsors en steunfiguren achter de schermen.

Een oprechte dank gaat dan ook uit naar
iedereen die in onze droom geloofde en aan
iedereen die ons gesteund heeft - zichtbaar
of achter de schermen- om onze eerste
stappen te zetten in het werkveld. 

Op nu, naar een fantastisch nieuw jaar, vol
nieuwe uitdagingen en samenwerkingen. 

Sensitievezorg (Senzo) vzw,
Turnhoutsebaan 139 A., 2140 Borgerhout, 
+32(0)497.65.65.00
www.sensitievezorg.be
0691.719.767

Wordt een changemaker! 
Steun ons met een gift 
BE95 9731 9181 0258

https://www.sensitievezorg.be/post/moslimouders-met-een-gehandicapt-kind
https://www.sensitievezorg.be/
https://www.sensitievezorg.be/
https://www.sensitievezorg.be/
https://www.sensitievezorg.be/
https://www.sensitievezorg.be/
https://www.sensitievezorg.be/

