Inleefavond 16+
18.04.2016
Brussenwerking Tanderuis vzw nodigt broers en zussen, ouder dan 16 jaar, uit op
een AUTISMEBELEVINGSCIRCUIT.
Via tien korte opdrachten brengt dit circuit je in de gevoelswereld van autisme.
WANNEER: Op dinsdag 18 april 2016 van 19u30 tot 22u.
WAT
Hoe zou het zijn om
vast te lopen omdat
concrete communicatie
ontbreekt?

Hoe zou mislukken
voelen, omdat teveel
prikkels in één keer
binnenkomen

Hoe kunnen we
autisme beter
begrijpen als we het
zelf niet eerst
voelen?

AUTISMEBELEVINGSCIRCUIT
VOOR WIE
Broers en zussen, ouder dan 16 jaar, die een broer of zus hebben met
autismespectrumstoornis.
WAAR
Op de dienst in Melle (Brusselsesteenweg 375 A)
KOSTPRIJS
Er wordt €10 aangerekend
INSCHRIJVING
Inschrijven kan door deze activiteit aan te kruisen op het formulier in bijlage. Je krijgt
na inschrijving nog een bevestiging toegestuurd.

Hopelijk ben je erbij!

Vriendelijke groeten,
Jolien Vanpachtenbeke
Coördinator Brussenwerking Tanderuis vzw Oost-Vlaanderen

WAT IS BROERS- EN ZUSSENWERKING?
Autisme treft niet alleen het kind met autisme zelf maar een volledig 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 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 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 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 richt zich tot broers en zussen van 6 tot
16 jaar van kinderen met autisme.
HOE?
Geïnteresseerden worden door Tanderuis uitgenodigd per brief of email.

