Expeditie Brussen 2018
Selectievoorwaarden:
-

Heb je een broer of zus met autisme?
Zit je zelf in het 1ste, 2de of 3de middelbaar?
Wil je op verkenning gaan in autismeland?
Wil je zelf weten hoe het voelt autisme te hebben?
Wil je over je broer of zus vertellen in groep?
Wil je tips over hoe je kunt omgaan met je broer of zus?

Dan hebben we goed nieuws voor jou, want dan kom je in aanmerking voor
deelname aan Expeditie Brussen 2018!
Deze gaat door in de gebouwen van Tanderuis:
Brusselsesteenweg 375 A, 9090 Melle
De expeditiedagen zijn:
Maandag 9 april 2018
Dinsdag 10 april 2018
Woensdag 11 april 2018
Donderdag 12 april 2018
Vrijdag 13 april 2018
Telkens van 13u30 tot 16u30
Ga je deze uitdaging graag aan, schrijf je dan snel in via het jaarprogramma 2018,
door op de knop ‘inschrijven’ te klikken.

Bij vragen:
brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be of 0491/56 22 03
Inschrijven kan tot en met vrijdag 2 maart 2018.
De cursus gaat door vanaf 8 inschrijvingen. Er worden maximum 10 brussen
toegelaten.
Ook gezinnen van op de wachtlijst of extern, zijn welkom om een brus in te
schrijven!
Kostprijs: 2 begeleidingssessies (€10,26) per namiddag dus een totaal van 10 sessies
Deelname aan alle namiddagen is noodzakelijk!!
Bij interesse zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden en de daadwerkelijke
inschrijving.
Hopelijk ben je erbij!
Vriendelijke groeten,
Valerie Verbanck
Coördinator brussenwerking Tanderuis vzw

WAT IS BROERS- EN ZUSSENWERKING?
Autisme treft niet alleen het kind met autisme zelf maar het hele 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. Zowel gezinnen in begeleiding, gezinnen op
de wachtlijst als externen kunnen zich hiervoor inschrijven.

