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Is jouw kind ee er ?
off
verkeersslacht

g
Ben je een jon er ?
off
verkeersslacht

Je kind heeft net een verkeersongeval gehad.
Hoe moet het nu verder? Wat staat je nu
allemaal te wachten?

Je verbleef lange tijd in het ziekenhuis na een
verkeersongeval.
Samen delen, samen plezier maken…

Je zoon of dochter werd enkele jaren geleden
slachtoffer van het verkeer. De gevolgen van de
letsels zijn nog steeds voelbaar.

Je moest revalideren en leren omgaan met
de gevolgen van fysieke verwondingen of
hersenletsel.

Je voelt je alleen met je zorgen, je verdriet.

Je ervaart dat je hierdoor soms moeilijk
aansluiting vindt bij je vrienden van vroeger.

Jullie hebben samen al een heel traject
afgelegd, maar geregeld duiken er nog nieuwe
moeilijkheden op.

Je stuit vaak op onbegrip en wil optrekken met
jongeren die jou echt wel begrijpen, omdat ze
hetzelfde meemaakten.

Je hebt vragen rond zorg en
revalidatiemogelijkheden. Of rond school, werk
of juridische kwesties.

Je wil ook gewoon weer leuke dingen doen en
nieuwe uitdagingen aangaan.

Weet je, in het begin durfde ik over al mijn zorgen nog
wel eens praten op het werk, maar nu, vier jaar na datum,
moet ik mijn verhaal ook nog kwijt. Bij lotgenoten vind
ik wat dat betreft een echte uitlaatklep… Voor mij is
het echt heel belangrijk geweest om het vol te kunnen
houden.

Uitstapjes met de gezinnen…

Caroline, mama van Ward
in Over-hoop*

* “Over-hoop”, Jongeren met een hersenletsel na een verkeersongeval
Boek van Sabine Cocquyt, EPO 2006

Ik heb gemerkt als ik met vrienden van voor het
ongeval afspreek, dat zij meestal mijn situatie niet echt
begrijpen. Voor hen is het moeilijker in te schatten wat
je kan en wat niet. Op voorhand zeggen ze al “Jij gaat
dat niet kunnen”. Dus vragen ze mij niet mee. Hier bij
Over-Hoop weet ik dat het activiteiten zijn die ik zal
aankunnen. En als het iets moeilijker is, krijg ik er altijd
hulp bij.

Jelle, lid van Over-Hoop

Infomomenten, ontmoetingsdagen…
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Over-Hoop

is er ook voor jou !
Over-Hoop richt zich als lotgenotengroep
zowel tot de ouders als tot de
jonge verkeersslachtoffers zelf. Op
ontmoetingsdagen is er ook aandacht voor
de broers en zussen of grootouders.
Over-Hoop staat open voor jongeren met
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
maar ook voor zij die uitsluitend fysiek letsel
opliepen.
Over-Hoop is er voor kinderen en jongeren
van 3 tot 35 jaar.

Over-Hoop wil :
•

het contact bevorderen tussen ouders
met een jong verkeersslachtoffer, zodat
ze steun en bemoediging bij elkaar
vinden

•

deze jongeren positieve stimulansen
bieden om een sociaal isolement te
doorbreken

•

ouders en jongeren informeren rond
uiteenlopende thema’s

•

hen wegwijs maken in het bestaande
hulpaanbod

•

de belangen van de verkeersslachtoffers
en hun families verwoorden naar de
overheid toe en naar het brede publiek
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www.over-hoop.be
info@over-hoop.be
www.facebook.com/OverHoopvzw
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jongerenwerking :
brainstorm.jongerenwerking@gmail.com
www.facebook.com/brainstorm.jongerenwerking

FINANCIËLE STEUN WELKOM
op rekeningnummer
BE43 1325 1947 9501
van Over-Hoop vzw
Nazarethsedorpweg 21
9770 Kruishoutem

KBO NUMMER
BE 0831 355 623
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Families met jonge verkeersslachtoﬀers

