Gourmet Avond
13.12.2018

HALLO
De kerstperiode staat voor de deur. We zoeken meer de warmte en de gezelligheid
op. Om het werkjaar in stijl af te sluiten ‘vieren’ wij ook een beetje. We dekken de
feesttafel en gaan gezellig gourmet eten. Kom je mee smullen?
WANNEER?
Donderdag 13 december 2018 van 18 uur tot 21 uur.
WAAR SPREKEN WE AF?
We spreken af in de gebouwen van Tanderuis:
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle
KOSTPRIJS?
Voor de activiteit vragen we €10 (ter plaatse te betalen) en worden er 2
begeleidingssessies aangerekend (de betaling hiervan verloopt via factuur).
Inbegrepen in de prijs: een hapje, vlees (of vis of…), groentjes ed, een drankje en
dessert.
WAT BRENG JE MEE?
€10
INSCHRIJVEN?
Laat tijdig aan je thuisbegeleid(st)er weten of je mee wil!
Laat zeker ook weten welk vlees je wenst. We voorzien ook alternatieven.
Hopelijk ben je erbij!
Groeten
Joeri, Dirk, Marianne, Niki, Kim, Evelien, Hannah, Wendy en Els

WAT IS TAPASS?
Waar “vrije tijd” voor veel mensen synoniem staat voor rust of ontspanning, betekent
het voor mensen met autisme vaak een “complexe tijd” waarin men geconfronteerd
wordt met een aantal aspecten van het ‘anders zijn’. Het invullen van de vrije tijd
veronderstelt immers diverse vaardigheden die voor mensen met autisme niet
evident zijn: bedenken hoe je deze ‘lege tijd’ kunt invullen, keuzes maken, sociale
contacten aangaan enz.
WAT?
TapASS is de vrijetijdswerking van de volwassenwerking van Tanderuis vzw. Via
een vrijetijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden aan de noden die
volwassenen met autisme ervaren op vlak van ontspanning, uitbreiding van sociaal
netwerk, het gevoel ergens bij te horen enz.
De voornaamste doelstellingen van onze vrijetijdswerking hebben betrekking op het
creëren van een aanbod van activiteiten waarbij volwassenen met autisme op een
directe en informele manier met elkaar in contact kunnen komen. Daarenboven zien
we een belangrijke meerwaarde in het -begeleid- uitproberen van nieuwe dingen, het
trainen van nieuwe vaardigheden (vb. zich verplaatsen naar de plaats van afspraak),
het groepsaspect (positieve belevenissen leren delen met anderen, de ervaring dat
men niet de enige is met deze problematiek), het loskomen van de ‘veilige
thuishaven’ enz. Het uiteindelijke doel is de volwassen persoon met autisme zo
onafhankelijk mogelijk te laten functioneren.
De bijeenkomsten vanuit TapASS vinden tweemaandelijks ’s avonds plaats met een
(relatief vaste) groep en onder begeleiding van de vaste thuisbegeleiders. Er wordt
een ruime waaier aan diverse activiteiten aangeboden die afwisselend op de dienst
of op locatie plaatsvinden.
VOOR WIE?
De vrijetijdswerking TapASS richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) die in
begeleiding zijn bij Tanderuis vzw of waarvan de begeleiding reeds is afgerond.
HOE?
De aanmelding voor de vrijetijdswerking TapASS gebeurt rechtstreeks bij de
thuisbegeleider van de volwassene met autisme. De vaste thuisbegeleider bezorgt
de volwassene ruim op voorhand een jaarkalender en per specifieke activiteit een
uitnodiging waarin de activiteit staat beschreven.
BETALING
Voor de activiteit vragen we telkens €10 (ter plaatse te betalen) en worden er 2
begeleidingssessies aangerekend (de betaling hiervan, €10,26 verloopt via factuur).

