Inspiratiefiche

Mijn assistente gaat mee naar
de opleiding voor mijn assistentiehond.

Mijn assistenten helpen mij bij
het onderhoud van mijn woning
en zij koken wat ik graag eet!

Ik kan genieten van een douchemoment. Mijn assistente
neemt hier alle tijd voor.

Mijn assistente gaat mee naar
de festivals. Ze brengt mij ter
plaatse en helpt mij bij mijn dagelijkse verzorging, eten ... Zo
kan ik mijn sociale contacten
onderhouden.

Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk en mijn assistente heeft mij hierbij geholpen.
Zo vonden we werk dat bij mij
past. Ze ging mee naar de eerste kennismaking. Dat bood
mij rust.

Ik ga met mijn assistente naar
de tandarts, de kapper, de logo,
de dokter ... en natuurlijk
gaan shoppen!

Samen zoeken we naar een geschikt hulpmiddel om mij te
verplaatsen in mijn vrije tijd.
Met school ga ik naar Berlijn.
Mijn assistente zal mij vergezellen om mijn rolwagen te duwen en mij te helpen bij mijn
verzorging.

Ik vind het tof dat ik dankzij
PASVU de mogelijkheid heb om
zelf boodschappen te doen. Op
die manier kan ik kiezen wat
ik wil kopen.

Communiceren is moeilijk voor
me. Ik bespreek zaken eerst
met mijn assistent en dan pas
met mijn familie. Zij is er ook bij,
wanneer mijn familie er is. Dan
voel ik mij meer zelfzeker.

Samen met mijn assistente
lees ik de krant en gaan we in
op de actualiteit. Zo ben ik mee
met de voetbal en het algemeen
nieuws. Ook praten we over
nieuwtjes in de gemeente.

Ik ben nogal een ‘pietje precies’.
Ik zit ik er graag bij om te zeggen hoe ik wens dat mijn kledij opgeplooid en gestreken
wordt.

Na de dagelijkse taken blijft er
nog tijd over om te kleien. Ik
ben bezig met het maken
van een eigen servies.

Ik ben blij dat ik naar Disneyland
kon samen met mijn vriend met de hulp van PASVU.

De assistente komt wekelijks
mijn haar wassen en kleurt
het, wanneer nodig.

Ik leer graag iets nieuws bij.
Mijn assistente helpt mij bijvoorbeeld bij het ontdekken van
een nieuw gezelschapsspel.

www.pasvu.be

