Het Balanske
"Het Balanske" is een uniek centrum waar gezinnen met een gehandicapte persoon zich kunnen
ontplooien en ontspannen. Het centrum ondersteunt ouders die een gehandicapt kind zelf opvoeden en
biedt alle gezinsleden een groot aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.
Voor het gehandicapte kind omvat het aanbod: snoezelen, muziekatelier, dansatelier, crea-atelier, club
Samen Op Stap, speelpleinwerking, spelnamiddagen en watergewenning.
Voor de ouders omvat het aanbod: oudernamiddagen, vakantiewerking, ondersteuning, vorming,
thuisoppas, informatie-uitwisseling en brussenwerking.
Dit alles gebeurt onder de deskundige leiding van enkele medewerkers en een groep monitoren, die
daartoe een speciale opleiding hebben genoten.
Tijdens de laatste vijfjaar groeide Het Balanske uit tot een modern vrijetijdscentrum en een
ontmoetingscentrumwaar gezinnen met een probleemkind terechtkunnen. Het Balanske kan rekenen
op officiële en particuliere sponsors voor financiële ondersteuning om de dagelijkse werking te
verzekeren.

Maar er is meer!
In 2001 Werd het gebouw aangekocht door het Balanske. De infrastructuur is niet voldoende aangepast
om aan de noden van mindervaliden tegemoet te komen: toegankelijkheid goede sanitaire
voorzieningen, onthaalmogelijkheden voor groepen, kantoorruimtes, ruimtes voor begeleiding,
gezellige hoek met cafetaria. Ook de inhoud van de aangeboden activiteiten dient verder uitgebouwd te
worden om voldoende kwaliteit te blijven leveren.
Het project dat door het concert gesteund wordt bestaat erin één van de snoezelruimtes opnieuw aan te
leggen.

Maar wat is snoezelen?
Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten,
trillingen, tastmateriaal en geuren. Deze prettige zintuiglijke ervaringen worden aangeboden in een
veilige, warme, rustige omgeving.
Snoezelen is op niet-verbale wijze het gevoel en de zintuigen prikkelen en activeren, en zo de
communicatie tussen ouders en kinderen bevorderen. Ontspanning is het hoofddoel.
Snoezelen biedt een sfeer die bevorderlijk is voor een goede ontspanning van je geest. Je kan relaxen
op een verwarmd waterbed, kleuren zien opborrelen in lichtkolommen, rustig wegdromen in een
trilstoel, enz.
Snoezelen kan ook heel actief zijn: leef je uit in het ballenbad, op het springkasteel, in de
spiegelruimtes, enz.
Iedereen krijgt de kans de ruimte te onderzoeken opeigen tempo, los van de verwachtingen van
anderen.
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