Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied
van autisme en wordt georganiseerd
voor en door ouders.

Autismecafé 073, maandag 11 juni 2018
Wij nodigen ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze avond van het
autismecafé 073. Het thema van deze avond is:

Autisme in het gezin bij jong-volwassenen
vanuit ouderperspectief
Wat is de impact op het gezin met jong-volwassenen en autisme? Hoe ga je hiermee om? Wat zijn je
verwachtingen? Hoe zit het met opleiding en werk? Wat als je kind uit huis is geplaatst? Hoe zie je de toekomst?
Hoe houd je je staande als persoon en in je relatie?
Deze avond gaan we in gesprek met Henriëtte Doensen en Annette Maurix. Beiden zijn vrijwilligers van het
autismecafé en beide ouder van een kind/jong volwassene met autisme. Zij zullen komen vertellen over hun
ervaringen, dilemma’s en verwachtingen, hoop en dromen. Welke weg is er al afgelegd om aan te geven waar
ze nu staan en hoe ze de toekomst zien.
Peter Giellissen, onze vaste gespreksleider, gaat vanavond met Henriëtte en Annette in gesprek.
Zoals u van ons gewend bent, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van
persoonlijke ervaringen.
Locatie:
Tijd:
Toegang:

Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282 te ‘s -Hertogenbosch
(gratis parkeergelegenheid aanwezig)
20.00 uur - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met een kop koffie of thee.
Gratis, aanmelden is niet nodig

Gespreksleider:
Gasten:

Peter Giellissen
Henriëtte Doensen en Annette Maurix

Oudervereniging Balans en het AIC zijn aanwezig met een stand.
Wees welkom namens de werkgroep van Autismecafé 073. Bij vragen kunt u contact opnemen via
autismecafé073@outlook.com.

Autismecafé 073
autismecafe Den Bosch
www.autismecafe.nl

Deze avond komt mede tot stand met subsidie van gem. Den Bosch en medewerking van Lunchcafé In de Roos

