
 

Aanmelden voor de Nieuwsflits: stuur een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens o.v.v.  

aanmelden nieuwsflits. — Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit a.u.b. tijdig door en met uw adresgegevens.  

Wilt u contact met een van onze vrijwilligers? Mail ons dan met vermelding van het onderwerp: 

nva.gron.dren@gmail.com . 

Heeft u een bericht voor plaatsing in de Nieuwsflits: mail dan naar nva.gron.dren.redactie@gmailcom . 
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Nieuwsflits 74      |   NVA regio Groningen/Drenthe        |         juni/juli 2016 
 
 

Vooraf: 
Op 14 juni jl. vond op initiatief van het Autisme Netwerk Groningen (zie ook verderop in deze 
Nieuwsflits) een besloten minisymposium plaats onder de titel ‘Recht op regie’. Centraal hierbij 
stond hoe in de zorg voor ASS’ers zelfregie gestimuleerd kan worden. Iedereen heeft zo zijn wen-
sen, verlangens, ambities – of dit nu grote verlangens zijn of juist hele kleine. Of dit nu gaat over 
de nabije toekomst of voor wat verder weg. Het gaat erom op welke wijze de cliënt benaderd en 
bevraagd kan worden om deze in staat te stellen om vanuit zichzelf aan te geven wat hij/zij nodig 
heeft om deze te verwerkelijken. Dit vraagt van de cliënt dat deze zoveel zelfinzicht heeft dat 
hij/zij in staat is om zijn wensen en ambities te kennen en duidelijk te maken. Vandaar ook dat de 
beoogde regie ingaat op verlangens etc. ‘op maat van de cliënt’. Een van de presentaties kwam 
van de werkgroep ‘Vanuit Autisme Bekeken’(VAB) die enkele hulpmiddelen voor u heeft geleverd 
die de eigen regievoering kunnen ondersteunen. Wij komen hier in de rubriek Nieuws nog uitge-
breid op terug.  
 
In deze Nieuwsflits gaan wij op pag. 5 in op het regisseren van de toekomst van hun kind met ASS 
en een verstandelijke beperking, aangedragen door de vader, Ekke. Dit is het tweede verhaal over 
‘Zorg om later: … wat als ik er niet meer ben?’. Wij krijgen heel graag meer voorbeelden van hoe 
de zorg voor later kan worden vormgegeven via nva.gron.dren.redactie@gmail.com ! 
 

Dit is de laatste Nieuwsflits voor de zomervakantie.  
Eind augustus komen wij weer bij u terug. 
 

 
Nieuws: 

 

Vanuit Autisme Bekeken gaat over in 
Autisme Coalitie 
 

De werkgroep Vanuit autisme bekeken werkte de afgelopen drie jaar aan een programma om 
(kleine) betekenisvolle verbeteringen te realiseren waardoor mensen met autisme beter kunnen 
participeren. Daarbij werkten mensen met en zonder autisme intensief samen. Op de website 
Vanuit Autisme Bekeken  vindt u een uitgebreid overzicht van deze activiteiten en opbrengsten. 
Producten waar iedereen zelf - ook u dus! - mee aan de slag kan. De resultaten zijn ook beschre-
ven in het Magazine VAB! dat donderdag 31 maart 2016 gepresenteerd is aan de Tweede Kamer. 
 

Voorbeelden van producten - vervolg op p. 2  

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
mailto:nva.gron.dren.redactie@gmailcom
mailto:nva.gron.dren.redactie@gmail.com
http://www.vanuitautismebekeken.nl/
https://issuu.com/vanuitautismebekeken/docs/vab-magazine_def_lr_spread
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Voorbeelden van producten die u zelf kunt gebruiken èn aanvullen, zijn: 
1. Autismewegwijzer: informatie voor alle mensen met autisme en hun naasten 

(www.autismewegwijzer.nl ) 
2. Wat vind ik: informatie voor aanbod rond autisme voor mensen met autisme, hun naas-

ten en hulpverleners (www.watvindik.nl ) 
3. U aan zet: informatiebron met handvatten voor mensen zonder autisme om te leren om-

gaan met  autisme (www.uaanzet.nl ) 
 
De werkgroep draagt haar werkzaamheden in het najaar van 2016 over aan een nieuw te vor-
men Autisme Coalitie.  
 
In de samenwerking en in gesprek met vele partijen in het land wordt de roep om de beweging VAB 
voort te zetten steeds sterker. Deze reacties en de (soms nog) prille resultaten en spin-off projecten 
geven een gevoel van verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een passend vervolg. Daarom 
moet de beweging die is ingezet worden voortgezet en doorgegeven en ‘als een steen in de vijver, ring 
voor ring nieuwe partijen aan te steken’: verbonden aan en afhankelijk van elkaar. Als het in wijken, 
gemeenten of regio’s lukt om een levensbrede aanpak voor mensen met autisme vorm te geven, zul-
len ook andere kwetsbare groepen hiervan profiteren. 
 
De voortzetting van de beweging zal gefundeerd zijn op de opbrengsten van VAB, waarbij alle mensen, 
materialen en inzichten die beschikbaar zijn bij de gezamenlijke coalitiepartners optimaal worden be-
nut. Dat kan alleen als alle partijen die hierin een rol en verantwoordelijkheid hebben de handen in-
eenslaan en een Autisme Coalitie - levensbreed en over schotten heen  - oprichten. Het streven is dat 
deze onafhankelijke coalitie in het najaar van 2016 het stokje van de Werkgroep overneemt. 
Via deze website, onze nieuwsbrief en social media wordt op de hoogte gehouden van de vervolgstap-
pen. Voor nadere informatie, ga naar de website Autisme Coalitie . 

 
Weet u nu al dat u mee wilt doen met de coalitie?  
Stuur dan een e-mail aan ikdoemee@autismecoalitie.nl (link stuurt een e-mail).  
Vragen kunt u mailen aan info@autismecoalitie.nl (link stuurt een e-mail). 
 
 
 

 
Cosis Expertisecentrum wint  
NPGZ Stimuleringsprijs 2016! 
 
 
 

 
“Nu ik zie wat ik moet doen. Mijn hoofd zit niet meer vol en ik word niet meer boos”. 
Hoe communiceer je als je de wereld om je heen niet begrijpt? Voor iemand met autisme én een 
verstandelijke beperking is dit heel moeilijk. Gesproken taal sluit niet altijd goed aan. Cosis 
Expertisecentrum gaat de uitdaging aan om de juiste taal te vinden. Wat begrijpt de cliënt wel en 
wat niet? 
 

 
 

Het verschil - vervolg op pag. 3  

http://www.autismewegwijzer.nl/
http://www.watvindik.nl/
http://www.uaanzet.nl/
http://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/vab_flyer_vervolgcoalitie_a5_def.pdf
mailto:ikdoemee@autismecoalitie.nl%20(link%20stuurt%20een%20e-mail)
mailto:info@autismecoalitie.nl%20(link%20stuurt%20een%20e-mail)
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Het verschil 
Met de inzending ‘Een wereld van verschil: het effect van de inzet van (ondersteunende) 
communicatiesystemen’ heeft Cosis Expertisecentrum de NPGZ Stimuleringsprijs 2016 gewonnen. 
Barbera Korthuis, logopediste, en Elly Spoelder, gedragswetenschapper, zijn de initiatiefnemers. 
Het is een innovatief instrument, cruciaal voor mensen met een communicatieprobleem. Volgens 
de jury maakt de inzending écht ‘het verschil’. 
De medewerkers maken gebruik van een individueel en op maat gemaakt communicatiesysteem. 
Op deze manier krijgt de cliënt weer grip op de wereld en de omgeving krijgt beter begrip voor de 
cliënt. 
 
Grote impact 
Volgens de jury kan de inzending van Cosis Expertisecentrum ‘een grote impact hebben als het 
instrument verder wordt ingevoerd en uitgezet. Het doen van wetenschappelijk onderzoek mid-
dels het opzetten van een onafhankelijke effectmeting is noodzakelijk. Het instrument heeft de 
potentie om breder dan de doelgroep (verstandelijke beperking en autisme) ingezet te worden, 
namelijk voor mensen met autisme of aanverwante contactstoornissen zónder een verstandelijke 
beperking of voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het tilt de communicatie tussen 
mensen met en zónder een beperking en dus ook met hun netwerk en medewerkers in de zorg 
naar een hoger plan’. 
 
Voor meer informatie: www.cosis.nu  

 
 

NPGZ Stimuleringsprijs 
Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) beoogt met de toekenning van de 
Stimuleringsprijs een aantoonbare verbetering in de kwaliteit van bestaan en positie van mensen met een 
beperking te bewerkstelligen. Deze verbetering kan betrekking hebben op betrokkenen zelf, hun naasten en 
omgeving maar ook op de directe of indirecte samenleving waar zij deel van uitmaken. De prijs wordt be-
oordeeld en toegekend door een onafhankelijke jury waarin cliëntvertegenwoordiging een belangrijke 
plaats inneemt. 
 
Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) is een plaats van overleg en samenwerking van negen-
tien zorgaanbieders en cliëntondersteuningsorganisaties binnen de gehandicaptenzorg in de provincies 
Groningen en Drenthe waarbij ook landelijke aanbieders van zorg in het noorden zijn aangesloten. Leden 
van het platform bieden elk vanuit hun eigen kleur en expertise zorg en ondersteuning aan mensen met een 
beperking. Zie www.npgz.nl 
 
De organisaties die verbonden zijn aan het NPGZ zijn: Ambiq, Cosis (Novo en Promens-Care), 
Humanitas DMH, ’s Heeren Loo, Ilmarinen, Kon. Kentalis, MEE Drenthe, MEE Groningen, De 
Noorderbrug, Philadelphia Zorg Noord, Reik, Stichting Sprank, Trajectum, De Trans, Vanboeijen, Kon.Visio, 
Nieuw Woelwijck, De Zijlen 

 
  

http://www.cosis.nu/
http://www.npgz.nl/
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Wie zijn zij, wat doen zij en voor wie doen ze 
dat?  
 

 
In het voorwoord van deze Nieuwsflits werd genoemd dat het ANG onlangs een minisymposium 
voor samenwerkingspartners heeft gehouden met als onderwerp ‘Recht op Regie!’. Wij stellen dit 
samenwerkingsverband graag kort aan u voor. 
 
Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is het belangrijk dat zij levenslang op alle 
levensterreinen zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Daarbij is (vroeg)signalering, goede in-
formatie, diagnostiek, onderwijs, behandeling en begeleiding van groot belang.  
 
De ondersteuning en zorgverlening is nu vaak versnipperd. Dat betekent dat de hulpvrager de be-
nodigde hulp in losse onderdelen in verschillende sectoren moet zoeken. Niet alleen voor de 
hulpvragers, ook voor de hulpverleners zelf is vaak niet duidelijk wie wat doet. Hierdoor ontvangt 
de hulpvrager soms niet of (te) laat de benodigde zorg en ondersteuning.  
 
Ook is er nog veel onbekendheid met de verschillende verschijningsvormen van ASS. Het beeld 
dat de meeste mensen hebben van ASS is het beeld van klassiek autisme. ASS kent meer verschij-
ningsvormen en daarbinnen ook nog eens vele gradaties. Daardoor wordt de diagnose laat of 
soms helemaal niet gesteld. Er zijn voorbeelden van mensen bij wie de diagnose pas gesteld 
wordt na hun pensionering. Het Autisme Netwerk Groningen (ANG) wil ook werken aan meer be-
kendheid met ASS. De website Autisme Netwerk Groningen is daar een voorbeeld van. 
 

Autisme Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband tussen Accare, Care House/Kids at Home, Elker, 
De Trans, De Zijlen, De Noorderbrug, Reik, ’s Heerenloo Groningen/Friesland, Humanitas DMH, Ilmarinen, 
Kentalis, Lentis/Jonx, MEE Groningen, Molendrift, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Nieuw 
Woelwijck, NOVO, Sprank, Stumass/Capito Wonen/IVA Wonen, Samenwerkingsverbanden Passend Onder-
wijs provincie Groningen (2015), en Visio. 

 
Vanuit dit samenwerkingsverband wordt beoogd in gezamenlijkheid te werken aan verbetering 
van zorg en ondersteuning voor mensen met ASS in de provincie Groningen. 
 
In een convenant is vastgelegd waaraan de partners willen werken. Centraal staat meer inzicht en 
overzicht van zorg- en dienstverlening voor mensen met ASS, uitwisseling van kennis en kunde, 
het realiseren van meer samenhang in en afstemming tussen zorg en dienstverlening en waar no-
dig, mogelijk en wenselijk in gezamenlijkheid knelpunten oplossen. 
 
Meer informatie: 
Postbus 1346, 9701 BH Groningen 
Telefoon: 06 316 700 98 
info@autismegroningen.nl  
www.autismegroningen.nl  

 

  

http://www.autismegroningen.nl/
mailto:info@autismegroningen.nl
http://www.autismegroningen.nl/
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Zorg om later: … wat, als ik er niet meer ben? 

 
Vroeg of laat komt de vraag in je op: ‘hoe moet het met mijn kind als ik er niet meer ben?’                         
Als je kind zich min of meer kan redden of in een woonvorm of instelling woont, zal deze vraag 
minder op je drukken dan wanneer dat (nog) niet het geval is. Je breekt je hoofd over hoe het ‘la-
ter’ moet, speciaal voor jouw kind en zijn/haar specifieke behoeften. Misschien helpt de als tweede 
verhaal aangedragen oplossing van Ekke en Pauline u verder op weg? 
 
Je moet je kinderen loslaten, stapje voor stapje. Dat helpt hun ontwikkeling. Maar het is of je een 
pleister van je arm los trekt, je weet dat het moet maar oh wat doet dat zeer. Bij Gijs begonnen 
we vroeg met loslaten. We vroegen anderen om ons te helpen. Loslaten dus, het verstand voorop. 
Juist omdat Gijs zoveel zorg nodig had, met zijn autisme, zijn dwangmatigheden en zijn verstande-
lijke beperking. Vanaf zijn derde jaar waren er mensen die met Gijs speelden. Pauline vertelde 
hen wat autisme inhoudt. Ze kregen de gebruiksaanwijzing voor Gijs mee. Als ze ingeroosterd wa-
ren praatte Pauline hen bij met een kopje thee. Wat dronk Pauline een kopjes thee met ze. Zo 
werden ze ‘vriend’ van Gijs en een beetje ook van ons gezin. Toen Gijs 12 jaar werd, verhuisden 
we hem naar Nieuw Woelwijck, in Sappemeer. Dat was nodig, voor hem en voor ons. Of dat losla-
ten is, het was of er op alle ledematen pleisters af moesten!  
 
Nu is Gijs 21 jaar en logeert hij eens in de twee weken thuis, van vrijdagavond tot aan het eind 
van de zondagmiddag. Op zo’n zaterdag krijgen we hulp van ons team. Vier leden hebben we nog, 
dat is genoeg. Ze trekken er met Gijs op uit met de trein, ze wandelen, ze bakken cake en kijken 
met Gijs naar de video’s die hij leuk vindt. Gijs houdt van hen, op zijn manier. Zeggen kan hij dat 
niet, duidelijk maken wel. Als ze aanbellen stormt Gijs naar de voordeur en trekt ze met een dikke 
grijns naar binnen. Drie van de vier kent Gijs al meer dan 10 jaar. Recent kregen we een nieuw 
teamlid, Clara, ergens in de 20 is ze. Gewoon, via een oproep op het aanplakbord bij de super-
markt. Hoe simpel kan het zijn.   
 
Hoe het moet als Pauline en ik er niet meer zijn? Ik hoop op twee dingen. In de eerste plaats dat 
er een ‘Gijs-team’ blijft. Er zijn dan meer mensen die van Gijs houden. Dat maakt zijn leefwereld 
rijker en de zorg minder kwetsbaar. In de tweede plaats hoop ik dat instellingen meer vrijwilligers 
binnenhalen. Wat moet het vaak moeilijk zijn, als je een prikkelverwerkingsprobleem hebt, en je 
leeft in groepsverband! Gijs gedijt bij veel uren één op één begeleiding. Professionele zorg, hoe 
goed ook, het houdt altijd ergens op. Gijs kan prima alleen op pad met een vrijwilliger. 

 
Gijs bakt een cake met Clara. Gijs heeft zijn keukenschort voor. ‘Pak jij even de melk en de boter, vraagt 
ze, en daarna vraagt ze nog om de eieren; drie mag hij stuk slaan boven de kom. Later houdt hij de 
mixer vast en stuurt hem door de kom en zij houdt de kom vast.  
Gijs snoept van het beslag, dat mag met een lepeltje, sjonge sjonge wat is dat lekker, en dat lepeltje 
gaat nog een keer in de kom. Ze lacht, ‘Wat ben jìj ondeùgend Gijs!’  
 
Ik loop vanuit de kamer naar de keuken, even kijken. Gijs kijkt op en loopt op me af, pakt zachtjes mijn 
hand. Hij kijkt me aan en leidt me de keuken weer uit. Is hij nu niet bij Clara? Pappa heeft hier niets te 
zoeken!  Ik moet lachen, loslaten denk ik, Gijs vertelt het me zelf. Ik ben trots op hem en loop naar Pau-
line, ‘moet je horen...’   

 
Reageren?                                                                                                                                                                           
We kunnen ons voorstellen dat u vragen, reacties of opmerkingen heeft.  Als u wilt reageren dan 
kan dat via de redactie van de Nieuwsflits. Uw email wordt dan naar Ekke doorgezonden.  
Als u uw eigen verhaal zou willen delen, heel graag! Dat kan ook via de redactie: 
nva.gron.dren.redactie@gmail.com.  
 

mailto:nva.gron.dren.redactie@gmail.com
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Activiteiten in de regio: 

 

Mantelzorg provincie Groningen 

Informatiebijeenkomst mindfulness op 21 juni 2016 
 
 
 

Zorgt u voor iemand die chronisch ziek is, een lichamelijke of geestelijke beperking heeft of psy-
chische of verslavingsproblemen?  
De Steunpunten Mantelzorg van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde nodigen u 
van harte uit voor een informatiebijeenkomst op 21 juni 2016. Het thema is ‘Mindfulness voor 
Mantelzorgers’. Bent u nieuwsgierig hoe een training mindfulness u kan helpen? Kom dan naar 
deze bijeenkomst! In het najaar van 2016 bieden de Steunpunten Mantelzorg u als mantelzorger 
een 8-weekse mindfulnesstraining aan. De training is kosteloos.  
 
Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar.  
Plaats: Hotel Faber, Meint Veningastraat 123, Hoogezand (er is voldoende gratis parkeergelegen-
heid).  
Opgave: z.s.m. via de koppeling Steunpunten Mantelzorg Groningen en zoek uw eigen gemeente. 
 
Meer informatie: 
Onze website Mantelzorg Groningen biedt informatie voor iedereen die zorg of hulp geeft aan 
hun ouder(s), broer/zus, familie, buur of een vriend in de provincie Groningen. U kunt met uw 
verhaal, uw vragen en voor meer informatie ook altijd terecht bij professionals in uw eigen ge-
meente. 
Ter informatie wijzen wij u nog op een twee maandelijks tijdschrift voor mantelzorgers, waarvan 
de laatste gaat over het keukentafelgesprek: 
http://www.mantelzorggroningen.nl/images/MZM_nr_1-2016.pdf  

 
 

 

Inzicht in autisme,  
29 juni 2016 in Haren (Gr) 
 
 
 

Inzicht in autisme 
De cursus is voor professionals, hulpverleners, werkgevers, ergotherapeuten, logopedisten, 
(tand)artsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, diëtisten, leerkrachten, 
docenten, (ortho)pedagogen, psychologen, kinderopvang, zorgboerderijen, Thomashuizen, ver-
loskundigen, kraamverzorgsters, autorijschoolhouders, studenten, leerplichtambtenaren, mede-
werkers bij de gemeente afdeling WMO etc. zeker de moeite waard om te volgen.  
Voor de mensen die hun kennis over autisme nog eens willen opfrissen en personen, die net te 
maken hebben met autisme en inzicht willen krijgen in wat autisme nou eigenlijk is, is het zeer 
zeker ook een leerzame en interessante dag.  
Zie, voor meer informatie over deze cursus, ook Nieuwsflits 72. 
 
Informatie over oa de inhoud van de cursussen, de locatie, kosten, tijd van de cursus vindt u op 
de flyer in de bijlage en op www.intoautisme.nl  

 

http://www.mantelzorggroningen.nl/mantelzorg/steunpunten-mantelzorg
http://www.mantelzorggroningen.nl/
http://www.mantelzorggroningen.nl/images/MZM_nr_1-2016.pdf
http://www.intoautisme.nl/
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Bezichtiging woning op 30 juni a.s. 
 
 
IVA biedt in Assen beschermd wonen en gespecialiseerde ambulante begeleiding. Wil je weten of 
wonen bij en begeleiding door IVA iets voor jou is? Kom naar onze bezichtiging op 30 juni a.s..  
 
Iedereen die interesse heeft in wonen bij IVA of meer wil weten over onze unieke combinatie van 
woonbegeleiding, jobcoaching én leefbegeleiding is van harte welkom. Graag wel even aanmel-
den via de link IVA - Assen. Klik op de link en ga voor de locatie zelf naar ‘Assen 1’.   
Wel graag even aanmelden via de volgende link: Aanmelden bezichtiging Assen  
 
Om in aanmerking te komen voor begeleiding door IVA heb je een WMO zorgindicatie van de ge-
meente Assen nodig. Beschermd wonen en gespecialiseerde ambulante begeleiding worden in 
Assen gefinancierd vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) van de cliënt. 
 
Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Wij helpen 
je dan ook graag bij het doen van deze aanvraag. 
  
 

12 juli 's avonds  
Dementietafel 
Infrahuis Groningen 

 
Noteer deze datum in uw agenda.  
Voor meer informatie: volg het platform op facebook of twitter. 
 
Voor nog meer informatie en vragen: 
VG-BelangenPlatform Groningen 
Hoendiep 95 
9718 TE  Groningen 
t: 050 - 571 39 99 
e: vgbelangenplatform@zorgbelang-groningen.nl  
 
Zie verder de Nieuwsbrief van het platform: 
Nieuwsbrief VG-BelangenPlatform Groningen juni 2016.pdf 
 
 

AGENDA 
21 juni – informatiebijeenkomst over mindfulness voor mantelzorgers Hoogezand-Sappemeer, 
                 Slochteren en Menterwolde 
29 juni – Inzicht in Autisme, Haren 
30 juni – bezichtiging IVA woning in Assen 
4 juli -      inloopochtend AIC Groningen 
12 juli -   Dementietafel VG-belangenplatform 
13 juli -   inloopavond Auticafé Groningen  

 

 
Oproep: 

http://www.invoorautisme.nl/locaties/assen/
https://docs.google.com/a/jados.nl/forms/d/1KfDU1TLD-0FukA189xxSIrOqz4XmfJfmBfG_po9_4UI/viewform?edit_requested=true#start=embed
mailto:vgbelangenplatform@zorgbelang-groningen.nl
https://vg-belangenplatform.email-provider.nl/link/zjeogsahgl/qe2zcyudlt/ezzky9eyxz/97zzzfpgrt/xqzto0fgij?list_id=97zzzfpgrt
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Deelnemers gevraagd!  
 

Voor gevarieerde onderzoeksprojecten worden deelnemers gevraagd.  
Kijk voor meer info op: Deelnemers aan onderzoek gevraagd ! 
 
 

Vaste activiteiten: 
 

 

Praten over autisme met iemand            
die je begrijpt  
 

 
Wil je eens praten over autisme met iemand die je begrijpt? 
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek met daarin advies of informatie over autisme?  
Kom dan langs op onze inloopochtend.  
Wij, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van het AIC Groningen, staan je graag te woord!  
Eerstvolgende keer: maandag 4 juli  2016 
 
Activiteit: Inloopochtend Autisme Infocentrum Groningen (van de NVA) 
Locatie:  kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95 9718TE Groningen 
Tijd:  elke eerste maandag van de maand van 9:30 – 11:30 uur 

(LET OP: in augustus ivm vakantie gesloten!) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen 
  aic_groningen@live.nl 
 

 
 

Inloopavond voor mensen met ASS èn betrokkenen  

Je bent van harte welkom in ons Auticafé. 
 
 

Heb je iets met autisme? Dan ben je van harte welkom in ons Auticafé; een ontmoetingsplek voor 
mensen met een vorm van Autisme. 
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact of informatie en advies. 
Maar in het Auticafé staan de deuren ook open voor ouders of partners.  
Hier krijgt u de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, elkaar te inspireren. Daar-
naast zijn er ervaringsdeskundigen/vrijwilligers van het Autisme Infocentrum Groningen aanwezig, 
die u graag willen helpen met informatie of advies.   
Eerstvolgende keer: woensdagavond 13 juli 2016 
 
Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   

(LET OP: in augustus ivm vakantie gesloten!) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen en  aic_groningen@live.nl 

http://www.autisme.nl/prikbord/deelnemers-aan-onderzoek-gezocht/actuele-oproepen.aspx
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
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Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen  
  aic_groningen@live.nl  

 

De regio op de website                                                                                            

 

Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de re-
gio? Ga naar de website: NVA Nieuws uit de regio Groningen-Drenthe. 
Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws.  
 
Ontvangt u de Nieuwsflitsen onbedoeld meer dan één keer? Wilt u dit dan even doorgeven via 
nvagrondren@gmail.com? 
 

Kijk ook op onze facebookpagina!  
Op de pagina staan nieuwtjes, interessante dingen over autisme uit de 
media en vind je alle informatie over de activiteiten van de NVA Gro-
ningen-Drenthe.  

 
Like de facebookpagina! www.facebook.com/nvagrodre   
 

                                                                                                                                                                                         
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. De lotenkoper kan voor de 
NVA kiezen als goed doel. Wilt u ons ook ondersteunen en voor de NVA mee-
doen aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                              

Ga naar: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm (daarna goed doel kiezen).  

 
 

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke vra-
gen stellen over elk levensgebied en over elke levensfase. Bijvoorbeeld:                                                         

 Ik vermoed dat mijn kind autisme heeft. Hoe kom ik erachter of dit zo is? 
 Ik zoek contact met andere mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
 Mijn partner heeft ASS, ik wil graag ervaringen uitwisselen met lotgenoten. 
 Ik zoek voor mijn kind met PDD-NOS een logeerboerderij. 
 Mijn puber met Asperger dreigt te ontsporen. Kan ik hierover eens praten? 
 Hoe kan ik omgaan met mijn kleinkind met ASS waar ik op pas?  

Of ……   
U vindt de Autismeknop van MEE Groningen: www.meegroningen.nl  

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/nieuws-nva-groningen-en-drenthe.aspx
mailto:nvagrondren@gmail.com
http://www.facebook.com/nvagrodre
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.meegroningen.nl/

