Infoavond Bewindvoering
Wat is bewindvoering voor je meerderjarige kind? Waarmee hou
je best rekening om een bewindvoering op maat te regelen?

Beslissingen over wonen, werken, geld of contracten, … voor mensen met een
verstandelijke handicap zijn ze een opgave. Vaak heeft je kind bescherming nodig bij het
beheer van geld of goederen, of bij beslissingen in het persoonlijke leven. Een
bewindvoering regelt een bescherming op maat voor je meerderjarige kind.

Wie komt in aanmerking voor een bewindvoering, en hoe vraag je het aan?
Hoe neemt de vrederechter een beslissing op maat?
Wat als je kind al het statuut van verlengd minderjarige of voorlopige
bewindvoering heeft?

Wie kan bewindvoerder worden en hoe gebeurt de opvolging?

Spreker
Kristiaan Rotthier, vrederechter
Martine de Moor, coördinator kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering
Wanneer?
Woensdag 23 mei 2018, van 19u30 tot 22u15
Waar?
Koek en ei
H Heymanplein 5
Sint- Niklaas
i.s.m. Similes Waas en Dender

Schrijf je nu in

Help je ons ons aanbod verder bekend te
maken?
Stuur deze mail gerust door aan ouders en
gezinnen met een kind met een handicap en
andere geïnteresseerden.
Of neem onze aankondiging over op jullie site,
facebook, nieuwsbrief, prikbord, tijdschrift of
krantje,..

Graag een printbare uitnodiging? Die vind je hier.
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