Wereld Autisme Dag - 2 april 2015
De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism
Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is
bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.
Op Tanderuis vzw kiezen we er dit jaar voor om op die dag de TALENTEN van personen met
autisme in de kijker te zetten en deze ruimer bekend te maken binnen de dagdagelijkse
maatschappij, zoals bij onze buren, sponsors, bevriende organisaties, doorverwijzers, kennissen
en vrienden van Tanderuis vzw en bij onze gebruikers.
Het begrip ’talent’ zien we ruim. Het kan iets zijn waar iemand goed/sterk in is, maar even goed
iets waardoor je wordt geprikkeld, waar je passie in ligt. Soms is het vinden van een interesse op
zich al een (speur)talent.
Concreet:

op 2 april 2015
doorlopend van 19.00u tot 22.00u
op een vernissage “TALENTEN VAN AUTISME IN de KIJKER”
in Tanderuis vzw !

Hiervoor hebben we (natuurlijk) materiaal nodig en daarom lanceren we deze

:

° Heb je zelf autisme en maak je schilderijen, foto’s, tekeningen, keramiek,… of andere dingen
die je graag eens aan anderen wilt laten zien? Of vind je dat je goed kunt koken, sporten of
gedichten/verhalen schrijven?
Of misschien heb je wel een ‘talent’ voor iets anders …?

° Ben je ouder / familie / vriend / kennis van een persoon met autisme en ben je bereid om in
een videoboodschap iets te vertellen over een talent van deze persoon? Misschien ken je wel
iemand met autisme die bijvoorbeeld heel sterk is in het onthouden/herkennen van een route of
het zien van kleine details of die heel goed is in puzzelen of …..
Neem dan zeker contact met ons op!
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt je talent op 2 april live voorstellen, maar het kan ook
via een opname (zoals bijv. een lid van het covergroepje the B’ts, cfr het filmpje op hun facebookpagina http://youtu.be/2zl1NHLThDo). Aarzel niet en stuur je filmpje (max 5min) in via
http://www.solitprojects.be/video. Het is onze bedoeling om van de verschillende inzendingen een
mooie montage te maken die in première gaat in Tanderuis vzw op 2 april 2015. Een combinatie
van ‘live tentoonstellen’ en ‘video-opname’ is natuurlijk ook mogelijk.
Als je graag iets wilt tentoonstellen
of als je vragen hebt,
kun je je een mailtje sturen naar c.cloetens@thuisbegeleidingautisme.be
We hopen dat jij ook meedoet!!!

