
 

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE 

VRAGEN: 

 

 Hulp nodig bij papieren/documenten? 

Wie kan me daarbij helpen? WAD geeft  

advies. 

 Nood aan begeleiding in huis? Hoe kan 

ik dat krijgen? WAD zoekt de juiste weg 

voor jou. 

 Problemen binnen je relatie? WAD    

begeleidt je naar de passende dienst. 

 Vraag rond subsidies of tegemoet-

komingen? Waar kan ik daarvoor              

terecht? WAD helpt zoeken. 

 Financiële problemen of nood aan  

budgetbegeleiding? WAD informeert je 

over een passende dienst die je verder  

kan helpen. 

 Probleem op werk of school? WAD 

zoekt wie je verder kan helpen. 

 Vrije tijd, waar naar toe, nood aan  

sociaal contact? WAD kent organisaties 

en kan info geven. 

 Situatie waarin je je niet goed voelt en 

hulp zoekt? WAD zoekt mee met jou. 

 

WAD is een nieuw project, een sa-

menwerkingsinitiatief met Cadans, 

D.O.P. WVL, Perspectief, Duinhelm, 

CAW en WAD-vrijwilligers, om de 

West-Vlaamse doven en slechthoren-

den te helpen TOEGANG te krijgen tot 

de bestaande hulpverlening voor do-

ven.  

 

De WAD-vrijwilligers zijn allen dove  

gebarentaligen die een opleiding ge-

kregen hebben en gecoacht worden 

om jou de weg te wijzen naar de  

passende hulpverleningsdienst. 

 

WAD probeert ook de toegankelijk-

heid van verschillende diensten te 

verhogen voor het welzijn van doven 

en slechthorenden. 

 

elzijns 

dvies 

oven 

            ONZE MISSIE? 
 

 GRATIS en volledig in de Vlaamse 

Gebarentaal (VGT). 

 Wij WERKEN SAMEN met diensten in 

de provincie zoals CAW, Cadans, 

D.O.P. WVL, Perspectief en Duinhelm. 

 Voor ons staat de DOVE persoon al-

tijd op de eerste plaats!  

Jij BESLIST ZELF of je verder wilt  

geholpen worden en met welke dienst 

je verder wilt gaan. 

 Wij werken altijd VERTROUWELIJK. 

Als WAD-vrijwilliger hebben wij zwijg-

plicht. 

 Wij HELPEN ZOEKEN naar de  

passende dienst.  



WAT DOEN WE WEL/NIET? 

 

WEL 

 We luisteren naar jou, geven 

raad en tips. 

 We zoeken mee naar de dienst 

die jou echt kan helpen. 

NIET 

 We zijn GEEN hulpverleners. 

 We gaan NIET in jouw plaats 

hulp vragen. 

 We lossen jouw probleem  

NIET op. 

 We geven WEL raad/tips. 

DUS 

 We zijn een soort “brug” 

tussen jou en de dienst die jou 

kan helpen.  

HOE VERLOOPT ONZE HULP? 

STAP 1  

 We zijn bereikbaar tijdens de samen-

komsten van diverse dovenorganisaties of 

via email. 

 Je mag één van ons ook vragen voor een 

VERTROUWELIJK gesprek.  

We spreken dan samen een plaats, datum 

en uur af.  WAD kan gebruik maken van 

diverse ontmoetingsplaatsen in de provincie 

West-Vlaanderen.  

STAP 2 

We luisteren en zoeken SAMEN MET JOU 

naar de juiste dienst of hulp voor jouw 

vraag of probleem. Jij beslist uiteindelijk 

zelf met wie je verder wilt doorgaan en hoe 

je ondersteuning best kan gebeuren.  

STAP 3 

We nemen contact met die dienst en kijken 

voor jou wie je kan helpen. We geven info 

aan die dienst zodat ze duidelijk weten wat 

jouw vraag of probleem is 

(vraagverheldering) 

STAP 4 

 Als je zelf akkoord gaat, zorgen we voor 

een afspraak tussen jou en die dienst. We 

vinden het belangrijk dat je altijd zelf weet 

wat we doen en steeds ZELF de beslissing 

neemt.   

 Daarna zit onze taak erop en zal die dienst 

jou verder helpen.  

 

WIE ZIJN WE? 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

Geert Verstraete 
wad.geertverstraete@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
                      André Lathouwers 
wad.andrelathouwers@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

 
Pascal Mollet 
wad.pascalmollet@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maddy Bonte 
wad.maddybonte@gmail.com 

 

Mailadres van ons team: 

wad.algemeen@gmail.com


