OPROEP kandidaten
Een mini-brussencursus voor jongere brussen
Wie?

Brussen die 1ste LJ voltooid hebben tem 3de LJ (eventueel 4de LJ)
Geboortejaar 2009, 2010, 2011, 2012

Wat?

5 halve dagen gevuld met spelletjes, activiteiten, inleefmomenten,… Kortom
alles wat een brus graag doet en graag zou willen weten over autisme (wat is
ASS nu juist?). Daarnaast houden we ook voldoende tijd over om activiteiten
te doen die helemaal niks met je broer of zus te maken hebben. Plezier
maken met andere brussen staat hier voorop. De groep houden we bewust
klein, minimum 6 brussen, maximum 8 brussen.

Wanneer?

5 voormiddagen (9u – 12u) – ma 1/07/2019 tem vrij 5/07/2019
Indien halve dagen moeilijk zijn qua opvang, kunnen we bekijken of er iets te
regelen valt met een speelpleinwerking hier in de buurt.

Kostprijs?

10€ (voor kopies, koek en drank) + per dagdeel worden 3 sessies
aangerekend (5,23€/sessie)
→ totale kostprijs: €88,45

Voorwaarden?

Het kind met autisme is bij voorkeur reeds op de hoogte van het eigen anders
denken. Maar gezien de jonge leeftijd van de brussen is het mogelijk dat het
kind met autisme nog jonger is en hierdoor nog niet op de hoogte is van hun
autisme. We stellen daarom niet als voorwaarde dat het kind met autisme
reeds op de hoogte moet zijn van de eigen diagnose. Ouders moeten zich er
wel van bewust zijn dit mogelijke gevolgen met zich mee brengt. Het is
volgens ons aangewezen dat er voldoende ruimte wordt voorzien om
hierover met je kind te kunnen ventileren zonder dat het kind met autisme
hier hinder van ondervindt. Autisme/anders denken moet dus bespreekbaar
zijn binnen het gezin.

Inschrijven?

Ga naar volgende link om uw zoon of dochter voor deze cursus in te
schrijven: https://goo.gl/forms/Cht61FcLBc6HwAuA2
Groetjes
Liesa en Rani

*Opgelet! Dit is een oproep, pas na online inschrijving en een intake van de begeleiders wordt er
beslist of de brus al dan niet kan deelnemen! Indien we onvoldoende brussen hebben, kan deze
cursus niet doorgaan.

