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Iedereen komt in aanmerking.





Er zijn

Wij voeren jouw ondersteuningsplan uit.



Je krijgt hulp bij het invullen van je dag. Samen zoeken we naar vrijetijdsbesteding in de 
vorm van  activiteiten of vrijwilligerswerk.

Voor iedereen die op zoek is naar dagondersteuning op maat.



Lien is de mama van Eva. Eva is 21 geworden en moet nu haar weg vinden bij 
de ondersteuning voor volwassenen. Ze krijgt nu dagondersteuning bij het 
BCPA, om haar familie even op adem te laten komen komt ze ook een aantal 
dagen per week logeren.
 

Lien
                                                                                                                                                                                   

Het is allesbehalve simpel om samen te leven in ons gezin met Eva. Hoe beter haar zus 
het met Eva voorheeft, hoe moeilijker Eva dit kan verwerken, hoe verder ze uit elkaar 
groeien. Soms is je best doen een ramp. Als ouder sta je dan machteloos, er zijn geen 
handleidingen die uitleggen hoe je minder je best moet doen. Het ergste is dat na een 
tijdje niemand nog zichzelf kan zijn. Ik kan het nog een plaats geven maar het is heel 
droevig om te zien hoe de rest van het gezin hiermee worstelt. Daarom is het voor ons 
gezin een enorme opluchting als Eva gaat logeren. Dan kan iedereen even op zijn plooi 
komen.

Toen ze voor het eerst voorstelden om Eva buitenshuis te laten opvangen, stonden we 
hier met het hele gezin negatief tegenover. Gewoon zelfs het idee dat ze ergens anders 
in een vreemd bed zou moeten slapen was al teveel, om nog niet te spreken over 
onbekende begeleiders en begeleidingsstijlen  Het is pas na een verplichte medische 
opname dat we gevoeld hebben welke druk er eigenlijk op het gezin stond. We hebben 
toen gezien wat het voor onze andere dochter betekende om wat rust te hebben. Ook 
Eva vond haar draai door even weg te zijn van thuis. Vanaf toen zijn we op zoek gegaan 
naar een goed evenwicht tussen thuis wonen en logeren. 

Dit maakte de keuze zeker niet gemakkelijker, je krijgt echt het gevoel dat je je kind dat 
zoveel zorg nodig heeft, die je gewoon bent zelf te geven, in de steek laat. Het is ook 
moeilijk door met enkel op bezoek te gaan in te schatten of het een ‘plezante’ en goede 
plaats is. Het is altijd anders dan dat je het zelf zou willen. Je kan je ook moeilijk 
voorstellen hoe je kind zich gaat aanpassen in een vreemde setting. Je moet het 
uittesten. Het is de eerste dagen niet gemakkelijk te zien of Eva zich ergens goed voelt. 
Ze heeft tijd nodig om zich aan te passen. In de tussentijd moet je er maar op 
vertrouwen, een heel moeilijke opdracht! Ondertussen zijn we al wat verder en lijkt Eva 
haar weg wel te vinden.



Lore stond op de wachtlijst voor begeleid wonen en in tussentijd kreeg ze 
ondersteuning vanuit het BCPA. Ze woont zelfstandig, dit is niet gemakkelijk, 
maar wel mogelijk door de juiste begeleiding.  

Lore
                                                                                                                                                                                   

Wat ik het belangrijkste vind is dat ik begeleid werd door begeleiders die goed begrijpen 
wat autisme is, dat inzicht maakt echt het verschil.

Ik heb lange tijd hulp gezocht en kreeg dan begeleiding die dat inzicht niet hadden, ze 
verweten me dat ik een karakterstoornis of zoiets had. Dat kun je dan moeilijk als 
ondersteunend ervaren.

Sinds hier begeleiding van het BCPA komt, is er heel wat veranderd. Ik had stapels 
papieren tot aan het plafond, zeker tien jaar archief dat hier de hele leefruimte bedekte, 
maar waar ik geen weg mee wist. Ik had juist een gangpadje om tot in mijn bed te 
geraken… Nu, na +/-2 jaar samenwerking is dat allemaal opgeruimd. Mijn huis is nu een 
plek om tot rust te komen. Je merkt pas als die rommel weg is, hoeveel rust je kan 
vinden.








