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EXTRA NIEUWSBRIEF

Beste,

De Verenigde Naties riepen 2 april uit tot Wereld Autisme Dag, de dag waarop 
autisme wereldwijd in de kijker staat. Als we meer mensen vertrouwd kunnen 
maken met autisme, dan komen we telkens een stapje dichter bij meer begrip 
voor mensen met autisme en hun omgeving.

In de periode rond 2 april is er dan ook veel te beleven.

AUTITHEEK
Onze Autitheek wordt officieel geopend op 29/3/2023. In de Autitheek is ieder-
een welkom voor informatie over autisme en uitleenmateriaal.

OPENINGSUREN:

 > Woensdag van 15u00 tot 18u00
 > Vrijdag van 11u30 tot 14u30
 > Elke eerste zaterdag van de maand van 9u00 tot 12u00

De Autitheek bevindt zich op de dienst, Iepersestraat 110, Roeselare
Website: www.vzwvictor.be/autitheek
Volg onze Autitheek op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes!

KEI VOOR AUTISME
KEIvoorAutisme is een gemeenschappelijke campagne van de Liga Autisme 
Vlaanderen, Participate, sterkmakers in autisme en Vlaamse Vereniging 
Autisme.

 > Je kan een kei versieren en schenken aan iemand die jij een kei vindt in 
autisme.

https://www.vzwvictor.be/autitheek
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090249643898
https://www.instagram.com/autitheek.wvl/
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 > Je kan ook een kei-tof kaartje met pin kopen en die schenken aan een kei 
in autisme. 
Meer informatie vind je hier: https://keivoorautisme.be/

 > Zondag 2 april 2023: ontmoetingsdag in Gent. 
Het programma vind je hier: https://keivoorautisme.be/ontmoetingsdag/

WEBINARAANBOD
De Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme bundelen de krachten via de 
Liga Autisme Vlaanderen. Zo werkten we samen een mooi webinaraanbod uit 
in het kader van Wereld Autisme Dag.

THEMA’S:

 > autisme en psycho-educatie,
 > autisme in de jeugdbeweging,
 > autisme in de sportclub,
 > autisme en brussen,
 > autisme in het onderwijs

Het aanbod is gratis te bekijken tussen 27 maart en 16 april 2023
Meer info: 
https://www.ligaautismevlaanderen.be/wat-doen-wij/wereldautismedag/

Verspreid deze informatie gerust onder je contacten: des te meer mensen we 
bereiken, des te liever.

Tot in onze Autitheek?

Team vzw Victor

https://keivoorautisme.be/
https://keivoorautisme.be/ontmoetingsdag/
https://www.ligaautismevlaanderen.be/wat-doen-wij/wereldautismedag/

