BASISCURSUS AUTISME VOOR
GROOTOUDERS
Najaar 2018

Beste grootouders,
De grootouderwerking van Tanderuis vzw organiseert dit najaar voor het eerst een
basiscursus autisme voor grootouders.
Deze zal doorgaan op volgende vrijdagvoormiddagen, telkens van 9u30 tot 12u:
28/09/2018
12/10/2018
26/10/2018
We bieden jullie een heldere, praktijkgerichte uitleg over wat autisme precies is.
Hoe denken personen met autisme en waarom doen ze wat ze doen?
Daarbij gebruiken we veel voorbeelden gegrepen uit het dagelijkse leven en
illustreren onze uitleg met filmmateriaal. Elke voormiddag is er ook ruimte voorzien
om vragen te stellen.
De ASStheek is geopend, u kan tussendoor een bezoekje brengen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via het jaarprogramma 2018, door op de knop ‘inschrijven’ te
klikken.
Indien u nog vragen heeft, kan u deze richten tot:
grootouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be
BETALING
De cursus kost €30.
(inbegrepen: 3 cursusvoormiddagen en drank tijdens de pauzes).
We vragen dit bedrag mee te brengen de eerste voormiddag
LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle.
Hopelijk ben je erbij!

WAT IS GROOTOUDERWERKING?
Als thuisbegeleidingsdienst zien we het gezin ruimer dan enkel het kerngezin.
Thuisbegeleiding is meer dan enkel het kind of de jongere met autisme begeleiden,
meer dan de relatie tussen ouder en kind, broers en zussen. We willen het kind of de
jongere met autisme bekijken vanuit zijn gehele context, waarin ook de grootouders
vaak een rol spelen. We willen de communicatie tussen grootouder en ouders (nog
meer) op gang brengen of optimaliseren.
WAT?
Grootouders willen hun kind -als ouder van een kind met autisme- bijstaan, maar
weten niet altijd op welke manier ze dit best doen.
Waar en met wie kunnen zij praten over al deze vreugdes en zorgen zonder iemand
te veel te belasten?
Op welke manier kunnen grootouders inzichten opdoen zodat ze hun kinderen
kunnen ondersteunen in hun bijzondere opvoedingstaak?
Het is goed dat ze herkenning vinden bij anderen maar ook erkenning voor wat ze
doen.
Tanderuis biedt hiertoe de kans tot deelname aan een infomoment, te kiezen uit
onze activiteitenkalender
VOOR WIE?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor grootouders en ouders van een kind met
autisme.

