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Organisaties vrijetijdszorg 

 Aangepaste activiteiten voor personen met een handicap. 

 Begeleiding en bemiddeling op maat van de individuele persoon met een handicap naar 

aangepast en regulier aanbod. 

 Erkende organisaties: 

o KVG: www.kvg.be 

o VFG: www.vfg.be 

o Voluit: www.voluitvzw.be 

o Ludentia Vrijetijdsdienst OLO: www.olo.be/nl/ludentia 

o Indivo – De Lork: www.vzwdelork.org/vrije-tijd-ontmoeten/ 

o Gehandicapten en Solidariteit:  

www.gehandicaptenensolidariteit.be 

o Het Balanske: www.balanske.be 

o De regenbOog: www.deregenboog.be 

o Kompas: www.vzwkompas.be 

o Oranje Vrije Tijd: www.oranje.be/Vrijetijd 

o VOC Opstap: www.vocopstap.be 

o Westhoek Vrijetijd Anders: www.wvavzw.be 

o De Stroom: www.destroom.be 

 

 

Organisaties 

Overzicht van websites waar mensen hun licht kunnen 

opsteken. 

Nog niet vermelde websites kunnen gemeld worden op 

infochronischzieken@cm.be, op voorwaarde dat ze relevant 

zijn voor heel Vlaanderen. 

Aangepaste vrijetijdsbesteding 

http://www.kvg.be/
http://www.vfg.be/
http://www.voluitvzw.be/
http://www.olo.be/nl/ludentia
http://www.gehandicaptenensolidariteit.be/
http://www.balanske.be/
http://www.deregenboog.be/
http://www.vzwkompas.be/
http://www.oranje.be/Vrijetijd
http://www.vocopstap.be/
http://www.wvavzw.be/
http://www.destroom.be/


2 
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: september 2018 – NL - Aangepaste vrijetijdsbesteding 

SAMANA 

 Aangepaste activiteiten voor chronisch zieken, personen met een handicap en hun 

mantelzorgers. 

 www.samana.be 

 

Kamelego 

 7 Vlaamse kranten in aangepaste leesvorm voor personen die de krant moeilijk of niet 

zelfstandig kunnen lezen. 

 www.kamelego.be 

 

Abajaa 

 Vrijetijdsactiviteiten voor personen met een verstandelijke beperking. 

 www.abajaa.be 

 

Natuurpunt 

 Natuurbeleving in Vlaanderen voor personen met een handicap. 

 www.natuurpunt.be/routes-voor-rolstoelgebruikers 

 

Inter 

 Toegankelijke evenementen 

  www.inter.vlaanderen.be  

 

Toegankelijk Vlaanderen 

 Toegankelijkheidsinfo voor wie extra noden heeft tijdens een vakantie of uitstap in 

Vlaanderen. 

 www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid 

 

Zorgboerderijen / Groene zorg 

 Zinvolle dagbesteding voor jongeren en volwassenen die maatschappelijk kwetsbaar zijn 

en/of een beperking hebben.  

 www.groenezorg.be 
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 Voor het regionale aanbod: raadpleeg het aanbod in je gemeente, stad of provincie. 

 

 

Meer informatie 
 


