BRUSSENACTIVITEITEN
23.02.2016
Beste brussen,
Beste ouders,

Pasen!
De klokken zijn al terug naar Rome, maar ze zijn de paashaas vergeten. Nu willen
wij geld inzamelen zodat de paashaas een vliegticket kan kopen en terug kan
vliegen.
Helpen jullie ons mee?

Wanneer: op maandag 4 april 2016 van 09u-16u
(gelieve lunchpakket te voorzien)
Inschrijven: ten laatste woensdag 30
brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be

maart

–

0490/64.79.87

of

Wie: alle brussen (dit zijn de broers of zussen van kinderen met autisme) in
ste
de
het 1 tem 6 leerjaar
Waar: op de dienst in Melle (Brusselse Steenweg 375 A)
Praktisch: Er worden groepsbegeleidingssessies aangerekend.
Graag wil ik vragen om annulaties van inschrijvingen ten laatste 2 dagen op
voorhand te melden. Dit omdat de voorbereidingen afgestemd worden op het aantal
inschrijvingen. Indien de annulatie later gebeurt of de dag zelf zijn we genoodzaakt
één begeleidingssessie per kind aan te rekenen. Dank voor je begrip.

Hopelijk ben je erbij!

Jolien Vanpachtenbeke
Coördinator brussenwerking Tanderuis vzw
brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be
Gsm: 0490/64.79.87

WAT IS BROERS- EN ZUSSENWERKING?
Autisme treft niet alleen het kind met autisme zelf maar een gans gezin. Naar de
ouders en het kind zelf gaat veel aandacht uit, maar de broers en zussen vormen
een vaak vergeten groep. Autisme blijkt nochtans van grote invloed te zijn op broers
en zussen. Door de aanwezigheid van een broer of zus met autisme in het gezin
kennen ze een aantal emoties en problemen die ‘normale’ broers en zussen niet of
in mindere mate ervaren. Tegelijkertijd worden een aantal mooie en leuke gevoelens
ten opzichte van een broer of zus met autisme net veel dieper en bewuster beleefd.
De problematiek van broers en zussen is dus tegelijk ingewikkeld en bijzonder.
WAT?
De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw werkt autisme-specifiek: broers en
zussen van kinderen met autisme worden met elkaar in contact gebracht. De broers& zussenwerking wil het besef verspreiden van de plaats en het belang die broers
en zussen in het gezin hebben. Tanderuis vzw wil een ruimte creëren waar gewerkt
kan worden rond de eigen gedachten en gevoelens die kinderen hebben in de
beleving van hun broer of zus met autisme. De broers- & zussenwerking van
Tanderuis vzw werkt methodieken uit en organiseert activiteiten waarin broers en
zussen van kinderen met autisme elkaar op speelse wijze ontmoeten. Er worden ook
cursussen georganiseerd. Tijdens deze brussencursussen geven we broers en
zussen van kinderen met autisme de kans meer te weten te komen over het autisme
van hun broer of zus. Ze leren strategieën om met hun 'speciale broer of zus' om te
gaan en krijgen de mogelijkheid om andere brussen te leren kennen en samen met
hen hun gevoelens en belevingen te delen.
VOOR WIE?
De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw richt zich tot broers en zussen van 6
tot 16 jaar van kinderen met autisme uit gezinnen die zich hebben aangemeld voor
thuisbegeleiding.
HOE?
Aanmelding voor de brussenwerking gebeurt rechtstreeks bij de coördinator van de
brussenwerking (brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be) of via de betrokken
thuisbegeleider. De data van de activiteiten zijn op eenvoudig telefonisch verzoek te
verkrijgen op het secretariaat van Tanderuis vzw.
BETALING?
De bijdrage bedraagt € 5,05 per begeleiding. Per kwartaal ontvangen de ouders een
vraag tot betaling.

