Groep ‘t Singel

MUSIC

TANDERUIS

Groep ‘t Singel organiseert een wintertocht (+/- 5km) door de Lembeekse bossen t.v.v.
Tanderuis vzw, thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een persoon met autisme
(www.tanderuis.be). Stand met info over Tanderuis en de ASStheek aanwezig.

VVK: € 6,5 ADD: € 8 STEUNKAART: € 5
Stort het totale bedrag (vóór 15/12) op rekeningnummer BE90 0015 8468 2532 op naam van
Evelien Lasoen met vermelding van je naam, adres, aantal deelnemers en/of aantal steunkaarten (wandelaars kunnen hun deelnemingskaarten en/of steunkaarten afhalen in de
startplaats, overige steunkaarten worden met de post opgestuurd).
• iedere deelnemer krijgt een lekker verrassingspakketje en een drankje tijdens de
wandeling
• pannenkoeken, pistolets, soep, ... te verkrijgen in de startplaats
www.facebook.com/groeptsingel
groep.tsingel@gmail.com
0475/71.44.80 (Evelien)

Zon. 20 dec. 2015 - vrije start tussen 11 & 14u

Zaal ‘t Singel
Gentweg 58, 9971 Kaprijke (Lembeke)
VU: Groep ‘t Singel, Gentweg 58, 9971 Kaprijke (Lembeke)

MUSIC

TANDERUIS

GROEP ‘T SINGEL
Groep ‘t Singel is een kleine wandelclub uit Lembeke, opgericht in 1990 en aangesloten bij
Aktivia. Ieder jaar organiseren ze twee wandelingen: “In en rond de Lembeekse bossen” in
juni en de “Speculoostocht” in september. Toen zij hoorden van Music for Life zagen zij het
helemaal zitten om een extra tocht te organiseren t.v.v. Tanderuis vzw.
TANDERUIS VZW - ASSTHEEK
Tanderuis vzw is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een persoon met autisme
(www.tanderuis.be). Met de opbrengst van Music for Life willen ze hun onthaal– en
informatie-centrum, de ASStheek, verder uitbouwen met aangepast materiaal voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. De ASStheek is een onthaal– en informatiecentrum met documentatie over autismespectrumstoornissen (afgekort ASS) ten dienste van
hulpverleners, mantelzorgers, ouders en iedereen die iets te weten wil komen over autisme.
De ASStheek omvat een spelotheek, mediatheek, snoezeltheek en bibliotheek. Je kan er ook
advies op maat krijgen als je vragen hebt over autisme.
GETUIGENIS
Hallo, wij zijn Jan (38), Evelien (36) en Rohan (4), leden van Groep ‘t Singel. Toen Rohan vorig
jaar voor het eerst naar school ging bleek al snel dat hij anders was dan de andere kindjes.
Hij praatte niet, begreep niets van het klasgebeuren, fladderde van hier naar daar, speelde
ook helemaal anders en begon zich stilaan terug te trekken in zichzelf omdat hij helemaal
overweldigd werd door de vele prikkels die op hem afkwamen. Daarom werd hij getest en
later kregen wij te horen: Rohan heeft autisme! Hij stapte over naar het buitengewoon
onderwijs en wij werden in contact gebracht met Tanderuis. Als ouders van een kind met
autisme heb je natuurlijk een hele hoop vragen en heb je ook nood aan hulp bij het zoeken
naar oplossingen voor problemen die zich voordoen binnen en buiten het gezin… De thuisbegeleiders van Tanderuis zijn dé aangewezen personen om daar bij te helpen. Door hun
ervaring kunnen zij tips geven over o.a. zindelijkheidstraining, het opstellen van een
dagschema, het gebruik van pictogrammen, hoe je kindje voor te bereiden op uitstapjes of
zelfs maar gewoon gaan slapen of in bad gaan… sommige dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn kunnen bij kindjes met autisme een grote onrust veroorzaken als zij niet begrijpen
wat de bedoeling is… Tanderuis helpt ons Rohan te leren begrijpen en zoekt samen met ons
naar manieren om hem zo goed mogelijk te helpen bij zijn ontwikkeling en zijn zoektocht
naar zijn plaatsje in onze maatschappij…

Tanderuis vzw – Thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme Oost-Vlaanderen
Brusselsesteenweg 375a, 9090 Melle
tel: 09-228 18 33 • fax: 09-339 15 77
mail: tanderuis@thuisbegeleidingautisme.be
web: www.thuisbegeleidingautisme.be
bank: iban BE98 7370 3501 2393 • bic kredbebb

