
AIC De Kempen Eersel thema-avond Zonen met Autisme 31 januari 2018

Zonen met Autisme,
‘Wie herkent mijn vragen?’

Uitwisselingsavond voor ouders met zonen met autisme op 31 januari 2018.

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor meisjes en vrouwen met autisme.
Dat is belangrijk want lange tijd kregen zij weinig aandacht.

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor talenten van autisme.
Dat is belangrijk want lange tijd kwamen vooral de beperkingen in de aandacht .
De afgelopen jaren lijkt wat minder aandacht voor jongens met autisme terwijl ouders nog steeds tegen veel  
dingen kunnen aanlopen in het gezin met een zoon met autisme.
Het is belangrijk dat we een avond aandacht besteden aan zonen met autisme!
Want ouders kunnen veel vragen en ervaringen hebben:
Onze zorgen over wat is er aan de hand met onze zoon?
Onze zoektocht in de jungle van diagnostiek en hulpverlening
Onze zoon kan niet goed meekomen op de lagere school, hij wordt gepest…
Onze zoon en zijn broertjes/zusjes, hoe laat ik ze als ouder samen opgroeien.
Onze zoon is puber aan het worden soms zit ik met de handen in het haar.
Onze zoon wil meer zelfstandigheid… maar hoe?
Onze zoon, we hebben nog niet alles opgelost maar we hebben wegen gevonden.

Op deze avond zullen we ervaringen met elkaar uitwisselen.
Wat zijn moeilijke situaties?
Wie heeft er al oplossingen gevonden?
Met elkaar delen geeft herkenning en verlichting. Je staat als ouder niet als enige voor vele vragen.

Anke van Wijk zal de avond leiden. Ze heeft zeker niet antwoord op alle vragen maar wel jaren ervaring in de 
ondersteuning van mensen met autisme en hun gezinnen. Anke is geen onbekende voor onze AIC’s. 
Ze verzorgde in de afgelopen jaren verschillende avonden voor onze AIC’s. We weten dat het een avond met 
informatie, humor maar vooral ook uitwisseling zal worden.
Als AIC willen we graag met ouders van zonen verkennen hoe we elkaar beter kunnen steunen.

We willen jullie hiervoor van harte uitnodigen!

locatie: D’n Achterum, Voortseweg 9, 5521 JB Eersel

Openingstijd: van 19:00 uur staat de ko�e en thee klaar
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 21.00-21.30 uur

Uiterste inschrijfdatum: 30 januari 2018

Kosten: 2,50 euro p.p


