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Ter Wende is een kleinschalige voorziening, gesitueerd 
in de rand van Leuven. Het centrum verleent hulp aan 
jongeren en gezinnen. Ter Wende realiseert obser-
vatie, orthopedagogische en psychotherapeutische 
behandeling, begeleiding en oriëntatie voor in aanleg 
normaal begaafde jongeren tussen 3 en 18 jaar met 
ernstige psychosociale en relationele moeilijkheden. 
Deze jongeren die in hun ontwikkeling ernstig bedreigd 
zijn, zijn gestagneerd in de ontwikkeling van hun talenten 
en interesses. Daardoor voelen ze zich niet goed en 
uiten dit vaak door gedrag waar hun omgeving, en 
ook zijzelf, het moeilijk mee heeft.  
In ter Wende verblijven 30 jongeren tijdens de week in 
het centrum en als mogelijk gaan zij in het weekend 
naar huis. Eén jongere kan ambulant begeleid worden 
en in zijn thuismilieu verblijven. Elke jongere gaat tijdens 
de dag naar school in het Leuvense.
Samen met ouders en familie wordt gezocht hoe we 
de jongeren kunnen begrijpen en zoeken we in dialoog 
met hen  naar mogelijkheden om de ontwikkeling weer 
op gang te brengen..

In de nabije toekomst plannen we een ingrijpende 
verbouwing om het gebouw beter aan te passen aan de 
noden van de kinderen en jongeren.  Deze worden maar 
ten dele gesubsidieerd, zodat elke steun welkom is.



Základní škola 
speciální Jihlava

Březinova 31, CZ-58601 Jihlava
Tel.: 00420567333644

E-mail: pomskola@quick.cz

De school werd in 1991 opgericht door de stad Jihlava 
en biedt onderwijs aan kinderen met een mentale- of 
fysische handicap of met autisme.
Met aangepast onderwijs en opvoeding wil de school 
kinderen kansen geven om hun mogelijkheden zo goed 
mogelijk te ontplooien. De kinderen worden gesteund 
om een zinvol en productief leven uit te bouwen in de 
gemeenschap waarin ze leven.
De school telt 8 klassen, elk met gespecialiseerde opvang 
voor de verschillende groepen.

Zoals overal in de Tsjechische republiek starten de 
klassen ‘s morgens om 8 uur en duren de lessen 
tot 13 uur. De helft van de kinderen komt uit Jihlava, 
de anderen komen uit de verre omtrek. Men kan 
op school terecht tussen 6 uur en 15 uur.
In de school wordt er gewerkt met speciale pedago-
gische methoden zoals muziektherapie, thera pie met 
hulp van honden en artistieke expressie.
De school organiseert daarnaast vrijetijds-, culturele- 
en sportactiviteiten. De sportclub van de school is 
lid van de Tsjechische Associatie van de “Special 
Olym pics”.

Omdat we plezier beleven aan deze tentoonstelling 
willen we graag delen: Pavel, Lieve en Hannah vzw 
staan 10 procent van de verkoopprijs van de werken 
af voor expressiemateriaal voor de jongeren. 
Omdat we weten hoe belangrijk het is om hoop 
en wanhoop, pijn en vreugde te kunnen uitdrukken. 
En omdat iets maken waar we met trots naar 
kunnen kijken, een geweldige ervaring is.


