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Sprokkels
Beste lezer,
Deze tijd van het jaar is mijn favoriet: de dagen worden langer, de natuur
wordt wakker, je ruikt de lente. Geweldig!

De voorbije maanden hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van ons nieuw aanbod chat
hulp. We vertellen je er verder meer over.
Daarnaast vertellen we jullie meer over een experimenteel aanbod in onze brussenwerking.
En achter de schermen werkten we hard aan het project “Ondersteuningsgezinnen”, in samenwer
king met Pleegzorg West-Vlaanderen. Sinds kort komen we naar buiten met dit project en zoeken
we ondersteuningsgezinnen voor personen met autisme.
Interesse? Lees dan zeker verder!
Veel leesgenot!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor

Inhoudstafel
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Nieuws van de administratie
Aan wie kan ik administratieve wijzigingen
doorgeven?
•
•

Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be
Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be

Hoe kan ik de dienst bereiken voor
informatie?
Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw Victor. Het
secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op 051 25 25 28.
Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het antwoordapparaat of een e-mail
sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan contact met je op als je je gegevens achter
laat.

Hoe aanmelden?
Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
•
telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
•
elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be
Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of zijn/haar
ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve ons dit te
melden. Op die manier kunnen wij een oplossing voorzien.
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Chathulp autisme
In april 2018 gaat vzw Victor van start met het
proefproject “chathulp autisme”. Een beperk
te groep cliënten die aangemeld zijn bij vzw
Victor kan online begeleiding krijgen tijdens
de wachtperiode. Minstens twee halve dagen
per week is er een begeleid(st)er van vzw Vic
tor online beschikbaar om te antwoorden op
vragen.

Welke vragen kan je stellen?
•
•
•
•

Inhoudelijke vragen over autisme.
Probleemsituaties over je kind/partner/ouder/broer of zus met autisme.
Probleemsituaties die je zelf meemaakt als kind/jongere/volwassene met autisme.
Praktische vragen betreffende wachttijd, premies, doorverwijzing naar andere hulp
verlening.

Wie kan er allemaal chatten?
•
•
•

Personen met autisme die zelf aangemeld zijn bij vzw Victor.
De ouders, partner, kinderen, broers of zussen van een persoon met autisme die aan
gemeld is bij vzw Victor.
Dit project zit in een experimentfase. Momenteel kan slechts een zeer beperkte groep
(aanmeldingen 2018) mensen gebruik maken van de chathulp. Mensen die kunnen
deelnemen aan het project worden door onze dienst op de hoogte gebracht. We ho
pen dit aanbod in de toekomst uit te breiden.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen.
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Ondersteuningsgezinnen
Ondersteuningsgezinnen autisme
Trots stellen we één van onze projecten voor: Ondersteuningsgezinnen voor personen
met autisme.
Kent of bent u iemand die ondersteuningsgezin zou willen worden voor iemand met au
tisme? Bekijk dan zeker onze flyer!
Een kind of jongere met autisme opvoeden of samenleven met een volwassene met au
tisme vraagt dagelijks veel energie van de ouders of mantelzorgers.
We willen hen de mogelijkheid geven om even op adem te komen.
Tevens voelen jongeren of volwassenen met autisme zelf soms ook de nood om even tot
rust te komen, uit hun eigen gezin.
Hiervoor werken wij samen met ondersteuningsgezinnen die het kind, de jongere of vol
wassene met autisme een avond en nacht, een weekend of enkele dagen in de vakantie
kunnen opvangen.
In deze eerste fase zijn we op zoek naar ondersteuningsgezinnen.
Heb jij interesse om ondersteuningsgezin autisme te worden of wil je graag meer info?
In april 2018 organiseren we hierover twee gratis infoavonden:
•
Donderdag 19 april om 19u30 in Roeselare
•
Maandag 23 april om 19u30 in Brugge
Inschrijven voor de infoavond kan via https://goo.gl/forms/oCbiCLJn8bREYBo03
In een tweede fase kunnen gezinnen een persoon met autisme aanmelden om gebruik te
maken van dit nieuwe aanbod. Meer informatie volgt later.
Dit project is een samenwerking tussen vzw Victor en Pleegzorg West-Vlaanderen.
Voor vragen of meer informatie kan je mailen naar michiel@vzwvictor.be of info@pleeg
zorgwvl.be.
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Ondersteuningsgezinnen autisme

Jullie zijn:
- Een enthousiast en sociaal gezin?
- Mensen die het ﬁjn vinden om anderen af en toe te helpen?
- Geïnteresseerd in autisme?

GEZOCHT:
ONDERSTEUNINGSGEZINNEN AUTISME
Wil jij een avond en nacht, een weekend of enkele dagen in de vakantie zorgen voor een kind,
jongere of volwassene met autisme? Misschien is dit initiatief van VZW Victor en Pleegzorg
West-Vlaanderen dan iets voor jou!

Wij zoeken ondersteuningsgezinnen:
- We willen de ouders van het kind, de jongere of volwassene met autisme de
mogelijkheid geven om even op adem te komen.
- Sommige gezinnen kunnen of durven weinig beroep doen op hun eigen familie
en vrienden.
- Zo kan het kind, de jongere of volwassene met autisme voor even in een ander
gezin opgevangen worden.
Wij bieden jullie:
- Een persoonlijke verrijking voor jezelf en je gezin.
- Deskundige ondersteuning door vzw Victor en Pleegzorg West-Vlaanderen.
- Een vergoeding en verzekering.
JULLIE KUNNEN ALS ONDERSTEUNINGSGEZIN
EEN WEZENLIJK VERSCHIL MAKEN
VOOR DEZE GEZINNEN!
Wil je graag meer informatie?
- Schrijf je in voor de infoavond via de website :
www.vzwvictor.be of
www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen.
- Of stuur een mail naar michiel@vzwvictor.be of
info@pleegzorgwvl.be voor meer info.

Je thuis delen, verrijkt je leven.
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Brussenwerking
Bij Vzw Victor staan we niet stil, ook binnen onze Brussenwerking is er het voorbije jaar
heel wat gebeurd.

Bevraging
In het voorjaar van 2017 deden we een bevraging bij al onze gezinnen met brussen. Dit
waren zowel gezinnen die nog op de wachtlijst staan, als gezinnen die reeds thuisbegelei
ding krijgen. Deze bevraging deden we om een duidelijk beeld te krijgen van de noden van
brussen en hun ouders.
We kregen 103 reacties van ouders van brussen,
53,8 waarvoor nogmaals dank. De ouders die
reageerden waren ouder van een brus tussen52,9
één en veertig jaar oud.

or brussen
iteiten waarbij autisme ook besproken wordt/aan bod komt
ouders met als thema ‘Brussen’
n en films over en door brussen
Waar zou u of de brus gebruik
ganse gezin
iteiten waarbij autisme niet besproken wordt/niet aan bod komt
sen

7%

van

42,7
42,7
38,5
willen
maken?
31,7
19,2
13,5
Een brussencursus

5%
18%

Een inleefavond voor brussen

11%

Ontspannende activiteiten waarbij autisme ook
besproken wordt/aan bod komt
Een infoavond voor ouders met als thema ‘Brussen’
18%

13%

Een lijst met boeken en films over en door brussen
Een uitstap met het ganse gezin

14%

14%

Ontspannende activiteiten waarbij autisme niet
besproken wordt/niet aan bod komt
Een kamp voor brussen

Ik wil andere brussen kennen:
•
•

Ja (53,3%)
Nee (46,7%)
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Brussenwerking
Ik wil tips krijgen van andere brussen over hoe ik kan omgaan met mijn broer/zus met autisme

wil praten
hoe het is omdoen
brus te zijn met andere brussen:
DitIkwil
ikover
samen
Ik wil samen leuke dingen doen, bv. knutselen, spelletjes spelen
Ik wil niets samen doen met andere brussen
Ik wil uitleg krijgen over autisme

60
50
33,3
26,7
23,3

12%

31%
14%

Ik wil tips krijgen van andere brussen over hoe ik kan
omgaan met mijn broer/zus met autisme
Ik wil praten over hoe het is om brus te zijn

Ik wil samen leuke dingen doen, bv. knutselen, spelletjes
spelen
Ik wil niets samen doen met andere brussen

17%

Ik wil uitleg krijgen over autisme

26%

Met deze resultaten gingen we aan de slag. Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze Brus
senwerking zo goed mogelijk aansluit bij de vragen van de brussen en hun ouders?
Het werd snel duidelijk dat we ons aanbod wilden uitbreiden met activiteiten voor jonge
en oudere brussen.
Ouders en brussen die geïnteresseerd zijn in boeken voor, door en over brussen, verwijzen
we graag naar deze pagina van Participate. Daar vindt u een uitgebreide boekenlijst.

Nieuw aanbod
Zo wordt 2018 een jaar waarin we van start gaan met 2 nieuwe proefprojecten:

‘Superbrus’:
•
•
•
•

Onze nieuwe cursus voor brusjes die het 1ste, 2de of 3de leerjaar voltooid hebben
Gaat door tijdens de eerste week van de zomervakantie.
Dit jaar enkel toegankelijk voor gezinnen die reeds thuisbegeleiding krijgen.
Voor meer info kan u terecht bij uw thuisbegeleid(st)er.
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Brussenwerking

#hoezitdatnu? #autisme:
•
•
•

Een inleefmoment voor brussen van het 2de tem 6de middelbaar
Ging door tijdens de krokusvakantie
Dit jaar was deze enkel toegankelijk voor gezinnen die reeds thuisbegeleiding krijgen.

In één van de volgende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte hoe de brussen dit
nieuwe aanbod beleefden.

Brussencursus ‘De Brussenbende’
Naast het uitgebreide aanbod, hebben we ook nog steeds onze jaarlijkse brussencursus
voor brussen van het 5de, 6de leerjaar en 1ste middelbaar. Deze ging door in het najaar
van 2017. Het was een energieke bende. Een echte Brussenbende!
De brussen delen graag hun ervaringen:

Ik vond het leuk en ik heb veel meer over autisme geleerd. Ik heb ook veel nieuwe mensen leren kennen.
Dankzij de cursus begrijp ik mijn broer ook beter.
(Ella, 1ste middelbaar)

Goed! Veel geleerd!
Ik kan al beter met mijn broers om gaan.
(Stefanie)
Ik vond het heel leuk en leerzaam.
(Lara, 5de leerjaar)
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Brussenwerking

Ik vond de cursus superleuk: je speelt
er veel spelletjes, zo leer je op een leuke
manier veel bij
(Auke, 5de leerjaar)

Ik vond het leuk en leerzaam. De activiteiten waren
cool. Ik begrijp mijn broer met autisme een stukje
beter. Het was ook leuk om andere kinderen te leren
kennen die ook een broer en/of zus hebben met
autisme. (Jasper, 5de leerjaar)

Het was een leuke ervaring, maar ook heel leerzaam. Ik heb ook een paar vriendinnen gemaakt.
Ik ben blij dat ik er naar toe ben gekomen.
(Saar, 5de leerjaar)

De volgende ‘Brussenbende’ gaat door in het najaar 2018. Deze cursus wordt georgani
seerd voor brussen van geboortejaren 2006, 2007, 2008 en eventueel ook 2009. Meer
info kan u bekomen via uw thuisbegeleid(st)er of via de brussencoördinator rani@vzwvic
tor.be.
De ‘Brussenbende’ is toegankelijk voor brussen uit gezinnen die reeds thuisbegeleiding
krijgen en gezinnen die nog op de wachtlijst staan.
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Oproep
wetenschappelijk onderzoek
Inleiding
Om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, is het nodig dat wij op de hoogte
blijven van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek. Graag werken we dan
ook mee als hogescholen of universiteiten vragen hebben voor onze doelgroep.

Oproep 1
TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism) is een nieuwe, grootschalige studie van de Uni
versiteit Gent (onder leiding van prof. Herbert Roeyers en prof. Rudy Van Coster) en de KU
Leuven (onder leiding van prof. Ilse Noens en prof. Jean Steyaert).
Ze zijn hiervoor onder meer op zoek naar jongere broertjes en zusjes van kinderen met
ASS, om op te volgen vanaf de leeftijd van 5 maanden tot 3 jaar.
Heb je een kind met ASS en ook een baby (jonger dan 5 maanden, of ben je zwanger)?
Wil je de ontwikkeling van je baby van nabij laten opvolgen, en ook meewerken aan we
tenschappelijk onderzoek?
Meer info: tiara@ugent.be, tiara@kuleuven.be of www.tiara-onderzoek.be

Oproep 2
Anneleen Wytynck, studente aan de Universiteit Gent, werkt momenteel aan een master
proef met als onderwerp hoe slides kunnen worden aangepast om onderwijs toegankelij
ker te maken voor studenten met ASS.
Ze zoekt hiervoor nog personen met ASS (in het hoger onderwijs of afgestudeerd) om
deel te nemen aan haar onderzoek, dat bestaat uit:
•
deelnemen aan een interview
•
uitproberen van de aanpassingen
•
deelnemen aan een laatste interview.
Meer info: anneleen.wytynck@hotmail.com
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Oproep wetenschappelijk onderzoek

Oproep 3
De KU Leuven werkt aan een project transitiezorg voor jongvolwassenen met ASS.
Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de hulpverlening bij de overgang van de
minder- naar meerderjarigenzorg.
De onderzoekers willen de mening horen van:
•
jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met ASS (zonder verstandelijke beperking of
met een licht verstandelijke beperking),
•
ouders van jongvolwassenen met ASS tussen 18 en 25 jaar (zonder verstandelijke
beperking of met een licht verstandelijke beperking),
•
hulpverleners die werken met jongeren/jongvolwassenen met ASS én minstens drie
jaar werkervaring hebben binnen hun huidige functie (leerkrachten, begeleiders, psy
chologen, orthopedagogen, psychiaters…).
De onderzoekers willen weten:
•
wat moeilijk is in de jongvolwassenheid (bv. wachtlijsten, contacten met hulpverle
ners…),
•
wat de noden zijn van jongeren tijdens de jongvolwassenheid (bv. hulp bij keuzes
maken, wonen, studeren, relaties,…).
Meer info: sarah.clauwaert@kuleuven.be, 016 32 37 01 of klik hier
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Victor op Facebook
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze facebookpagina.
We lichten er enkele uit:
•

In ‘De Universiteit van Vlaanderen’, een
programma van de VRT, gaven ze een neu
robiologische verklaring van de hersenen
van personen met autisme. Je kan dit film
pje ‘Lokt kortsluiting in de hersenen autisme uit?’ hier herbekijken.

•

In ‘Eos Wetenschap’ verscheen een artikel met de titel ‘Moet je autisme wel genezen?’ Klik hier om hun antwoord te lezen.

•

De Vlaamse regering maakt 800.000 euro vrij voor het Vlaams Actieplan Autisme.
Klik hier om er meer over te lezen.

•

In HLN konden we een interview lezen
met een vrouw die getrouwd is met een
man met Asperger. Ze zegt: “Zijn ASS
maakt van hem net de perfecte echtge
noot en vader. Hij is alles wat ik wilde van
een man en ik zou niets aan hem verande
ren, zelfs niet als ik het kon”.

•

Wellicht is het vermogen om subtiele, chemische geuren aan te voelen niet goed
ontwikkeld bij mensen met autisme. Dat lazen we in dit artikel van dokter Bosman.

•

Tistje somde 15 verhalende boeken over autisme op. Bekijk hier deze lijst autisme
en fictie.

•

Jonge Helden en de Liga Autisme Vlaan
deren slaan de handen in elkaar om in
augustus twee fantastische zomerkampen te organiseren voor kinderen (10-12j)
en jongeren (13-15j) met autisme en een
normale begaafdheid. Schrijf je snel in: alle
informatie vind je op deze website.

•

De robots rukken op in de zorg voor mensen met autisme. In verschillende laborato
ria wereldwijd wordt hard gewerkt aan talloze robots met uiteenlopende vaardighe
den. In dit filmpje van Autisme TV staat de robot centraal.
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Victor op Facebook

•

In een samenleving met veel prikkels wordt het label autisme steeds couranter. Noch
tans is het een begrip dat een ruime lading aan betekenissen en connotaties bevat.
In dit artikel van Knack lezen we waarom we beter voorzichtig omspringen met de
term autisme.

•

Eén op tien ouders van kinderen met beperking krijgt geen extra kinderbijslag, ter
wijl ze er eigenlijk wel recht op hadden. Het gaat vooral om kinderen met aandoenin
gen die je niet meteen ziet, zoals een autismespectrumstoornis. Lees hier het artikel
uit De Morgen.

•

Een autismespectrumprofiel is een troef voor Passwerk. We zagen in een zoekertje
dat ze nu ook op zoek zijn naar werknemers met autisme uit West-Vlaanderen. Meer
info op hun website.

•

We zagen een mooi en ontroerend filmpje
van Ann Ceurvels, mama van een zoon met
ASS. Het is een getuigenis die naar aanlei
ding van de studiedag rond Geestelijke Ge
zondheidszorg en de familiale context van
hulp werd gemaakt. Een gezin laat even
binnenkijken in de wereld van ‘anders zijn’
en wat dat allemaal met zich meebrengt.

•

Theo Peeters, een icoon in de wereld van
autisme, is overleden op 2 maart 2018. Hij
was de oprichter Opleidingscentrum Au
tisme Antwerpen. Neem zeker een kijkje op
de website van Theo Peeters.

•

Op VTM kan je kijken naar The Good Doctor, een Amerikaanse topreeks met topchi
rurg met een autistische stoornis. Hij wordt
omschreven als sociaal onbekwaam, zwijg
zaam en extreem eigenwijs.

•

Klik hier om het artikel Oplossingsgericht
werken met mensen met autisme in Soci
aal.net te lezen. Mensen met autisme heb
ben het moeilijk zich zaken voor te stellen,
zo is het voor hen niet evident om zich een
beeld van een mogelijke toekomst te vormen. Dit betekent echter niet dat deze be
nadering niet werkt. Integendeel.
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Victor op Facebook
Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?
Ga naar www.facebook.com/vzwvictor en klik op ‘vind ik leuk’.
Als je even op deze knop blijft staan met je muis, kan je instellen hoe je onze meldingen
wil krijgen.
We hebben ondertussen al meer dan 2300 likes!
Een voorbeeld van letterlijk denken 
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Nieuw(tje)s
Charlotte Willaert, thuisbegeleidster in ons vroegbegeleidingsteam, werd op 27 februari
mama van Lars. Lars was bij de geboorte 51cm lang en 3,7kg zwaar. Moeder en zoon zijn al
op bezoek geweest op de dienst. Charlotte straalde, Lars sliep. Alles prima dus!

Lobke Struyve verliet in maart onze dienst. We willen Lobke bedanken voor haar werk het
voorbije jaar op onze dienst en wensen haar het allerbeste!

We hielden sollicitatiegesprekken begin maart. De komende weken verwelkomen wij een
nieuwe collega! Meer nieuws in onze volgende nieuwsbrief!

Onze dienst is betrokken bij het project van Minister Vandeurzen: “1 gezin, 1 plan”. Met dit
project willen we meer en beter samenwerken over de verschillende sectoren heen. Onze
directeur is de vertegenwoordiger van het VAPH in de stuurgroep van het project in regio
Roeselare. Van zodra het project verder staat, zal je geïnformeerd worden.

Vzw Victor is stichtend lid van de Liga Autisme Vlaanderen. Je kan je abonneren op de
nieuwsbrief van de Liga door je mailadres hier in te geven. Zo ben je als eerste op de hoogte
van de interessante Liga-projecten, zoals de zomerkampen.

Wist je trouwens dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor de zomerkampen? Meer info over
de kampen vind je hier.
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Nieuw(tje)s

Georganiseerd door de Liga Autisme Vlaanderen en de erkende jeugddienst Jonge Helden

05 - 11

boeiend
boskamp
2018

voor kinderen met autisme
en normale begaafdheid

Georganiseerd door de Liga Autisme Vlaanderen en de erkende jeugddienst Jonge Helden

12 - 18

zomers
zeekamp
2018

voor jongeren met autisme
en normale begaafdheid
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Giften
In het eerste kwartaal van 2018 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen
geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden.
Zeven gezinnen/sympathisanten uit Oostduinkerke, Steenokkerzeel, Wevelgem, Westro
zebeke, Sint-Michiels, Bredene en Brugge maakten een gift over.
Ook serviceclubs zijn voor onze dienst zeer belangrijk:
•
Lions Harelbeke heeft ons maar liefst vier laptops geschonken
•
Lions Tielt heeft ons het voorbije kwartaal een financieel duwtje gegeven
•
Agora Roeselare nodigde ons uit op de Algemene Vergadering waar onze voorzitter
een mooie cheque mocht ontvangen.
Op de nieuwjaarsreceptie van NVA Roeselare namen we een mooi bedrag in ontvangst.
We ontvingen inmiddels de opbrengst van Music For Life 2017. Zoals beloofd, geven we
nogmaals een overzicht van alle Music For Life acties die geregistreerd werden t.v.v. onze
dienst. Ook mogen we de mensen niet vergeten die een kerstbal kochten of die deelnamen
aan de warmathons.
•
Vlammetjes for Life van Jana Windels
•
Mag het wat meer zijn? van Eurotuin
•
Spelletjes for Life van Praktijk 72 in Kortemark
•
Koffie for Life van Praktijk 72 in Kortemark
•
Victoorbellen for Life van Fien en Stien
•
Muffins voor het goede doel van Herenkapper en barbier
Haartiest in Wevelgem & Kortrijk
•
Popcorn for Life van MPI GO Sterrebos
•
Roste centjes verzamelen van KSV Rumbeke
•
Connect voor Victor van Connect Group Ieper
•
Kerstbar van GBS Klavertje Vier in Moorslede
•
Wafels for Life van Lore, Elias en Nena
•
Wensster van Colora Wargem
•
Seba for life van de padvinders van Sint Joris Izegem
•
Servaco doet mee! van Servaco in Wevelgem
•
Koekjesverkoop van De Kleine Tovenaar Freinetschool Izegem
Voor al deze mensen en organisaties
maken wij dankbaar een buiging!
DANKU!
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Giften

Wij hebben een wishlist, een lijst met dromen die wij nog willen realiseren, maar waarvoor
de middelen ons ontbreken. Bedrijven of serviceclubs die ons willen steunen, kunnen deze
wishlist opvragen via info@vzwvictor.be.
Enkele voorbeelden van onze dromen: uitbreiding van onze docuruimte met nieuwe boe
ken/materialen, vrijetijdsactiviteiten voor personen met autisme, extra man- of vrouw
kracht om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, een eigen huis… een plek onder de
zon.
*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***
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Kalender
DATUM

ACTIVITEIT

2 april

Wereld Autisme Dag

4 april

Bezoekouderavond op de dienst

19 april
23 april

Infoavonden ondersteuningsgezinnen autisme (zie elders in deze nieuwsbrief):
•
Donderdag 19 april om 19u30 in Roeselare
•
Maandag 23 april om 19u30 in Brugge
Inschrijven voor deze infoavond kan hier

26 april

Infoavond autisme en puberteit - inschrijven kan hier

12 juni

Bezoekouderavond op de dienst
(meer info volgt via mail aan onze gebruikers op de wachtlijst)

2 juli tot 6 juli

Brussencursus ‘Superbrus’ - Voor brussen van gezinnen in begeleiding uit de
geboortejaren 2009, 2010 en 2011

23 juli tot
15 augustus

Administratieve sluiting van het secretariaat

Meer info
volgt via mail

Infoavond najaar 2018:
•
Basisuitleg autisme: autisme bij kleuters en kinderen
•
Basisuitleg autisme: autisme bij kinderen en jongeren
•
Basisuitleg autisme: autisme bij jongeren en volwassenen
•
Hoe de diagnose meedelen (aan je kind, de familie, school, brussen, enz)

Nieuwsbrief april 2018
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