Pipi Langkous!
31.01.2018
Beste brussen,
Beste ouder(s),
Helemaal vanuit het verre Zweden, komt ze er aan!
Pippilotta Langkous. Het sterkste en rijkste meisje van
de wereld. Wij kennen haar als Pipi Langkous. Waarom
komt ze bij ons langs zullen jullie wel denken? Wel
…Pipi is haar dierbaarste spulletjes kwijt. Ze reist reeds
een hele tijd al de hele wereld rond om die terug te
vinden, maar helaas tot nu toe zonder resultaat. Wij
gaan dan ook met veel plezier de uitdaging aan om
samen met haar de spulletjes terug te vinden. Hopelijk
zijn jullie ook van de partij om ons daarbij te helpen!!?
De eerste activiteit van het voorjaar wordt zeker en
vast een leuke namiddag! De brussen zullen in twee
groepen opdrachten krijgen waarmee ze goudstukken
kunnen verdienen. Daarmee kunnen ze de verloren
spulletjes van Pipi Langkous terugkopen.
WANNEER
Op woensdag 31 januari 2018 van 13u30 tot 16u30
WAAR
Op de dienst in Melle (Brusselsesteenweg 375 A)
VOOR WIE
Broers of zussen van een kind met autisme die tussen 6 en 12 jaar zijn.
Zowel gezinnen in begeleiding, als gezinnen op de wachtlijst of extern zijn welkom.
PRAKTISCH
Kostprijs: € 10 per brus per activiteit cash te betalen op dag van de activiteit.
(dit komt overeen met 0.174 personeelspunten per activiteit)
Daarnaast wordt gevraagd bij aankomst 2 begeleidingssessies te ondertekenen.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via het jaarprogramma 2018, door op de knop ‘inschrijven’ te
klikken.
Indien u nog vragen heeft, kan u deze richten tot:
brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Opgelet: als u zich wenst in te schrijven, dan vragen wij u dit te doen voor alle 3 de
voorjaarsactiviteiten. Op die manier blijft de groep hetzelfde gedurende 3
activiteiten. We merken dat dit voor de brussen een veiliger gevoel geeft, te weten
dat ze 3 keer met dezelfde kinderen een activiteit doen en zo gemakkelijker contact
leggen.
De activiteit gaat door van zodra er 8 brussen zijn ingeschreven.
Er worden maximum 15 brussen per activiteit toegelaten!
Tot dan!
Vriendelijke groeten,
Valerie & Evi
Thuisbegeleiders Tanderuis vzw

WAT IS BROERS- EN ZUSSENWERKING?
Autisme treft niet alleen het kind met autisme zelf maar het hele 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.

