ROUW, MAAR OOK HOOP
NA DE DIAGNOSE AUTISME
26.09.2017

Beste ouders en grootouders,
De grootouderwerking van Tanderuis vzw organiseert een info-moment met als
thema: “Rouw, maar ook hoop na de diagnose autisme”
Op dinsdagavond 26/09/2017 van 19u30 tot 22u.
Geconfronteerd worden met autisme of de diagnose autisme te horen krijgen is voor
de meeste mensen niet makkelijk. Tijdens deze voordracht gaan we in op wat dit
voor de verschillende betrokkenen kan betekenen en hoe we hiermee verder kunnen.
Gastspreker is Prof. Dr. Em. Manu Keirse: klinisch psycholoog, doctor in de
geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking
gaat.
De ASStheek is geopend, u kan tussendoor een bezoekje brengen.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via deze link:
https://tanderuisnajaar2017.eventbrite.nl
Kies "Aanmelden" en schrijf je in.
Minimum aantal deelnemers: 15
Maximum aantal deelnemers: 60

Contactadres:
Veerle Van Driessche
0491.56.22.02
v.vandriessche@thuisbegeleidingautisme.be

BETALING
Je betaalt € 10 per persoon op de avond zelf, drankje inbegrepen.
LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle.
Hopelijk ben je erbij!

WAT IS GROOTOUDERWERKING?
Als thuisbegeleidingsdienst zien we het gezin ruimer dan enkel het kerngezin.
Thuisbegeleiding is meer dan enkel het kind of de jongere met autisme begeleiden,
meer dan de relatie tussen ouder en kind, broers en zussen. We willen het kind of de
jongere met autisme bekijken vanuit zijn gehele context, waarin ook de grootouders
vaak een rol spelen. We willen de communicatie tussen grootouder en ouders (nog
meer) op gang brengen of optimaliseren.
WAT?
Grootouders willen hun kind -als ouder van een kind met Autisme- bijstaan, maar
weten niet altijd op welke manier ze dit best doen.
Waar en met wie kunnen zij praten over al deze vreugdes en zorgen zonder iemand
te veel te belasten?
Op welke manier kunnen grootouders inzichten opdoen zodat ze hun kinderen
kunnen ondersteunen in hun bijzondere opvoedingstaak?
Het is goed dat ze herkenning vinden bij anderen maar ook erkenning voor wat ze
doen.
Tanderuis biedt hiertoe de kans tot deelname aan een info-moment, te kiezen uit
onze activiteitenkalender.
VOOR WIE?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor grootouders en ouders van een kind met
autisme.
HOE?
Ouders en grootouders worden door Tanderuis vzw uitgenodigd per brief of email.
BETALING?
Je betaalt € 10 per persoon op het info-moment zelf, drankje inbegrepen.

