ADVIES EN VORMING

Advies aan kinderen en volwassenen met een communicatiebeperking
Vorming voor professionelen en organisaties

Dienstverlening op maat
door een netwerk van experten

www.modemadvies.be
Modem wil mensen versterken met
hulpmiddelen die geschreven, verbale
en digitale communicatie gemakkelijker
maken.
Modem is een onafhankelijk expertnetwerk in
innovatieve ondersteunende technologie dat
maximale p
 articipatie beoogt voor iedereen met
een beperking.
De expert zoekt samen met de cliënt naar een
individuele oplossing om zijn mogelijkheden om te
schrijven, spreken en bedienen uit te breiden.
Modem organiseert vorming over de bestaande
mogelijkheden en specifieke hulpmiddelen voor
professionele begeleiders en biedt gespecialiseerde
bijscholing en intervisie voor experten aan.
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•

•

•
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geeft persoonlijk advies en
organiseert vorming
zoekt in de grote verscheidenheid
van laag- tot hoogtechnologische
hulpmiddelen de beste oplossing
voor elke vraag
werkt met experten met
jarenlange ervaring
is niet betrokken bij de v erkoop of
terugbetaling van hulpmiddelen
heeft een unieke werking in
Vlaanderen

Neem contact op met onze experten
Het GielsBos

Centrum Ganspoel

014 60 12 11
modem@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be/modem-advies
Vosselaarseweg 1 - 2275 Lille

Stijn vzw

02 686 00 40
modem@ganspoel.be
www.ganspoel.be
Ganspoel 2 - 3040 Huldenberg

Ter Heide

011 35 01 62
modem@stijn.be
www.stijn.be
Sint-Oda
Breugelweg 200 - 3900 Overpelt
Sint-Gerardus
Sint-Gerardusdreef 1 - 3590 Diepenbeek
De Witte Mol
Galbergen 2 - 2400 Mol
’t Weyerke
Domherenstraat 3 - 3550 Heusden-Zolder

Revalidatie & MS Centrum Overpelt
011 80 91 16
modem@msreva.be
www.msreva.be
Boemerangstraat 2 - 3900 Overpelt

Rotonde vzw

089 39 01 14
modem@terheide.be
www.terheide.be
Klotstraat 125 - 3600 Genk

Vlaams Digitaal Oogpunt
050 40 60 50
info@lichtenliefde.be
www.lichtenliefde.be
www.blinddmobiel.be
Oudenburgweg 40 - 8490 Varsenare

De Lovie
057 344 361
lien.verdonckt@delovie.be
www.delovie.be
Krombeekseweg 82 - 8970 Poperinge

De Vleugels

www.rotondevzw.eu
Augustijnslei 78 - 2930 Brasschaat

051 50 12 12
modem@devleugels.be
www.devleugels.be
Stokstraat 1 - 8650 Klerken-Houthulst

Vergeleken met mijn andere beperkingen leek het niet kunnen lopen haast onbeduidend voor mij. ... dat ik
geen stem had om te zeggen dat ik genoeg had gegeten, het badwater te heet was of om iemand te z eggen
dat ik van hem of haar hield... vooral daardoor had ik het gevoel tekort te schieten voor de titel 'mens'.
Martin Pistorius, Ghost Boy, p. 79, Kosmos Uitgevers, 2015
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