HET VERHAAL VAN BROER OF ZUS
21.04.2017

Beste ouders en grootouders,
De grootouderwerking van Tanderuis vzw organiseert een infomoment met als
thema: “Het verhaal van broer of zus”
op vrijdagvoormiddag 21/04/2017 van 9u30 tot 12u.
We bekijken de relaties binnen het gezin vanuit het perspectief van de boer/zus van
een kind met autisme en reiken handvatten hoe hiermee om te gaan als
(groot)ouder.
Gastspreker is Tinneke Moyson, zij brengt een verhaal gebaseerd op eigen
onderzoek en jarenlange ervaring in het contact met brussen.
De ASStheek is geopend, u kan tussendoor een bezoekje brengen.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan door deze activiteit als één van de minimum vier keuzes aan te
kruisen op het formulier in bijlage. Je krijgt na inschrijving nog een bevestiging
toegestuurd.
Contactadres:
Veerle Van Driessche
0491.56.22.02
v.vandriessche@thuisbegeleidingautisme.be

BETALING
Je betaalt €10,14 per persoon op de voormiddag zelf, drankje inbegrepen.
LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle.
Hopelijk ben je erbij!
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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.
Hiervoor organiseert Tanderuis een viertal keer per jaar themagebonden
uitwisselingmomenten onder leiding van ervaren thuisbegeleiders.
VOOR WIE?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor grootouders en ouders van een kind met
autisme.
HOE?
Ouders en grootouders worden door Tanderuis uitgenodigd per brief of email.
BETALING?
Je betaalt €10,14 per persoon op het infomoment zelf, drankje inbegrepen.

