TERBANK
MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar
met een licht of matig mentale handicap met al dan niet bijkomende emotionele of
gedragsstoornissen. De 100 kinderen en jongeren verblijven in leefgroepen. Elke
leefgroep biedt een aanpak ‘op maat aan’ waar de sfeer en het klimaat van de
leefgroepomgeving aangepast is aan de zorgvraag van het betrokken kind en zijn gezin.
Acht leefgroepen zijn gevestigd in huizen ‘in de stad’ en drie leefgroepen betrekken de
paviljoenen aan de Tervuursesteenweg.
De voorziening is erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een
Handicap. De toelagen voor werkingskosten zijn krap en volstaan in vele gevallen niet voor het extra
dat nodig is om de kinderen en jongeren te bieden wat andere kinderen toekomt of wat nodig is voor
een passend opvoedingsproces. Bovendien dient de voorziening de uitrusting aan te passen aan nieuwe
regelgeving en verplichtingen. Eén daarvan betreft de strikte reglementering inzake de beveiliging van
speeltuigen (wet op de veiligheid van speeltuigen; B.S. 28/03/2001).

Het project
In twee leefgroepen met jonge kinderen van 3 tot 12 jaar, met name de De Clerqlaan en het paviljoen
De Schommel, stelt dat probleem zich acuut. Voor die groepen zoeken we attractieve speeltoestellen
met een aangepaste ondergrond om in de tuin te plaatsen. Het aanbieden van vrije spelmomenten aan
kinderen van -12 jaar in een veilige en uitnodigende omgeving hoeft weinig verantwoording. Ieder van
ons is doordrongen van de positieve effecten van de exploratieve spelmomenten tijdens de kindertijd.
Het voorgestelde project ondersteunt ten volle deze gedachtegang.
De toestellen dienen geplaatst te worden op een veilige ondergrond van houtsnippers (minstens 50 cm
diepte) of speciale schokbestendige matten. De kostprijs van beide systemen bedraagt ongeveer 50
Euro per vierkante meter. De plaatsing van de toestellen of van de matten gebeurt door eigen personeel.
Voor de aankoop van de toestellen en/of van de schokbestendige matten hebben wij een extra
financiële steun voor de toestellen en voor de beveiliging nodig.
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