Zeedag 2017
17/06/2017

Beste,
Ook dit jaar organiseren we een dag aan zee en
dit op 17 juni 2017!

WIE: Jullie zijn welkom met familie, vrienden en/of kennissen!
WAT: We voorzien heel wat leuke strandactiviteiten en amusement voor het hele
gezin
WAAR: Om 10u30 op het strand aan “Twinsclub” in Bredene (surfclub).
Einde is voorzien omstreeks 17u.
KOSTPRIJS: Er wordt €10 per persoon aangerekend. Dit wordt dan de dag zelf
cash betaald.
WAT BRENG JE MEE: Strandkledij, handdoek, zonnebril,
lunchpakket met drank en natuurlijk een dosis goed humeur.

zonnecrème,

BIJ REGENWEER GAAT DE ZEEDAG NIET DOOR: Bij twijfelachtig weer kunt u ’s
morgens vanaf 8u30 bellen naar Jolien Vanpachtenbeke (0490/64 79 87). Zij zal
bevestigen of de zeedag al dan niet doorgaat.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan door deze activiteit aan te kruisen op het formulier in bijlage. U krijgt
na inschrijving nog een bevestiging toegestuurd.
Wij kijken er alvast naar uit. Hopelijk tot 17 juni 2017!
Wenst u meer informatie of hebt u vragen, dan kan je steeds bij mij terecht.
Met vriendelijke groeten,
Jolien Vanpachtenbeke - coördinator brussenwerking
0490/64 79 87
brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Gelieve deze inschrijvingsstrook terug te bezorgen aan Jolien Vanpachtenbeke via
mail/ post of via uw thuisbegeleider.

Naam persoon met autisme + leeftijd
Thuisbegeleiding

Totaal aantal kinderen die aanwezig
zullen zijn + leeftijd
Totaal
aantal
volwassenen
die
aanwezig zullen zijn
Individuele begeleiding gewenst voor
persoon met ASS
Gsm nummer waarop u te bereiken
bent
Vervoer (zelf te bekostigen)

o

o

Ja:………………………….
(vul
de
naam
van
thuisbegeleider)
Neen

o
o

Ja
Neen

o

Ik/We kom(en) zelf tot aan de
surfclub om 10:30u
Ik/We kom(en) om 8:45u naar
station Gent-St-Pieters
(hoofdingang)

o

je

Individuele begeleiding voor de persoon met ASS kan enkel onder voorbehoud van
voldoende vrijwilligers.
Heeft u zelf iemand in uw netwerk die kan ondersteunen, spreek deze persoon dan
gerust aan J.

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 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 uit gezinnen die zich hebben aangemeld voor
thuisbegeleiding.
HOE?
Geïnteresseerden worden door Tanderuis uitgenodigd per brief of email.

