Brussenkamp
13.07.16 tot 15.07.16
Beste brussen,
Beste ouder(s),
HEBBEN JULLIE ZIN IN EEN 3-DAAGSE ACTIVITEIT ROND DIEREN,
KOM DAN ZEKER AF!
Ra Ra Ra welk
dier ben jij?
Dit kom je te
weten tijdens de
eerste dag

Dringend gezocht!
Rolfie de rups! Wie
helpt ons onze
vriend terug te
vinden in de grote
mensenwereld?

Lijkt een dagje in het
Familie park van
Harry Malter jou ook
wat?

WANNEER
- Woensdag 13/07/16 van 09u-16u (op de dienst in Melle)
- Donderdag 14/07/16 van 09u-16u (op de dienst in Melle)
- Vrijdag 15/07/16 van 10u-16u (uitstap naar het familiepark Harry Malter)
(Bosheidestraat 15 te Destelbergen (Heusden)
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan tot ten laatste maandag 20 juni 2016 bij Jolien, coördinator van de
brussenwerking (0490 64 79 87 of brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be).
Er wordt verwacht dat de brussen aanwezig zijn op de drie dagen.
WIE
ste
Alle brussen (dit zijn de broers of zussen van kinderen met autisme) in het 1 t.e.m.
de
6 leerjaar
WAT BRENG JE MEE
Gedurende de drie dagen worden er tussendoortjes voorzien. Lunchpakket dienen
jullie zelf mee te nemen alsook €12.50 voor het familiepark.

PRAKTISCH
Er worden 4 begeleidingssessies aangerekend per dag (20,20 euro).
Graag willen we vragen om annulaties van inschrijvingen ten laatste 2 dagen op
voorhand te melden. Dit omdat de voorbereidingen afgestemd worden op het aantal
inschrijvingen. Indien de annulatie later gebeurt of de dag zelf zijn we genoodzaakt
één begeleidingssessie per kind aan te rekenen. Dank voor uw begrip.

Hopelijk ben je erbij!

Vriendelijke groeten,
Jolien Vanpachtenbeke
Coördinator Brussenwerking Tanderuis vzw Oost-Vlaanderen

WAT IS BROERS- EN ZUSSENWERKING?
Autisme treft niet alleen het kind met autisme zelf maar een gans gezin. Naar de
ouders en het kind zelf gaat veel aandacht uit, maar de broers en zussen vormen
een vaak vergeten groep. Autisme blijkt nochtans van grote invloed te zijn op broers
en zussen. Door de aanwezigheid van een broer of zus met autisme in het gezin
kennen ze een aantal emoties en problemen die ‘normale’ broers en zussen niet of
in mindere mate ervaren. Tegelijkertijd worden een aantal mooie en leuke gevoelens
ten opzichte van een broer of zus met autisme net veel dieper en bewuster beleefd.
De problematiek van broers en zussen is dus tegelijk ingewikkeld en bijzonder.
WAT?
De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw werkt autisme-specifiek: broers en
zussen van kinderen met autisme worden met elkaar in contact gebracht. De broers& zussenwerking wil het besef verspreiden van de plaats en het belang die broers
en zussen in het gezin hebben. Tanderuis vzw wil een ruimte creëren waar gewerkt
kan worden rond de eigen gedachten en gevoelens die kinderen hebben in de
beleving van hun broer of zus met autisme. De broers- & zussenwerking van
Tanderuis vzw werkt methodieken uit en organiseert activiteiten waarin broers en
zussen van kinderen met autisme elkaar op speelse wijze ontmoeten. Er worden ook
cursussen georganiseerd. Tijdens deze brussencursussen geven we broers en
zussen van kinderen met autisme de kans meer te weten te komen over het autisme
van hun broer of zus. Ze leren strategieën om met hun 'speciale broer of zus' om te
gaan en krijgen de mogelijkheid om andere brussen te leren kennen en samen met
hen hun gevoelens en belevingen te delen.
VOOR WIE?
De broers- & zussenwerking van Tanderuis vzw richt zich tot broers en zussen van 6
tot 16 jaar van kinderen met autisme uit gezinnen die zich hebben aangemeld voor
thuisbegeleiding.
HOE?
Aanmelding voor de brussenwerking gebeurt rechtstreeks bij de coördinator van de
brussenwerking (brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be) of via de betrokken
thuisbegeleider. De data van de activiteiten zijn op eenvoudig telefonisch verzoek te
verkrijgen op het secretariaat van Tanderuis vzw.

