
 

                                  AUTISME INLOOP GOUDA 
 
Woensdag 19 September 2018: “Autist in Real Life”.     
Jasper Wagteveld is 33 jaar en 20 jaar in het bezit van een diagnose autisme.                           
In deze 20 jaar heeft hij een waaier aan therapieën en benaderingen meegemaakt. Deze 
ervaringen, samen met de overtuiging dat de beeldvorming over autisme eerlijker moet in 
Nederland, hebben Jasper geïnspireerd tot het ontwikkelen van een eigen workshop: Autist 
in Real Life. In 90 minuten met elkaar in gesprek over autisme, soms met een lach, soms 
met een traan, maar altijd eerlijk. Interactief, dus in gesprek met de zaal. 

Woensdag 14 november 2018: “Zondagskind”.                                                                                           
Op deze thema-avond komt Judith Visser een lezing houden over de door haar geschreven 
roman “Zondagskind”. Het boek vertelt het verhaal van een jong meisje dat opgroeit in de 
jaren tachtig en negentig. Een tijd waarin weinig bekend was over autisme. Jasmijn 
bewandelt haar eigen, hobbelige pad en leert bij elk obstakel zichzelf en de wereld waarin ze 
leeft beter te begrijpen. Judith Visser neemt ons met haar boek mee in de wereld van 
iemand met het syndroom van Asperger.                                                                                   
Een pure en overdonderende roman over opgroeien met autisme.                                                                
Boekhandel Verkaik zal deze avond aanwezig zijn om haar boek te verkopen en Judith zal 
het persoonlijk signeren.   

Judith is tevens de trotse ambassadeur voor de stichting “Hulphonden voor mensen met 
autisme”. Zij neemt haar eigen hulphond “Yurika” mee en ze zal ons graag iets vertellen 
over het werk van de stichting.  

Ter info: “AutiTravel” organiseert begeleide vakanties voor jongeren en volwassenen met 
autisme. De deelnemers kunnen variëren in leeftijd en niveau.                                              
(Van gemiddeld tot hoger functionerend) www.autitravel.nl                                                                            
Bezoekadres: Hanzeweg 14 D-1, 2803 MC Gouda. Tel.: 0182-387053 

Gezondheidscentrum Korte Akkeren, (kerkgebouw)                                                     
Constantijn Huygenstraat 121 c,                                                                                                  
2802 LV Gouda.                                                                                                                               
Van 20.00 – 21.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.  

Voor informatie of aanmelden: autismeinloopgouda@gmail.com  
Henny Stam,  tel: 06-45588598.  
De toegang kost 5 euro. Voor NVA leden 2,50 euro. 
 
 
Hartelijk welkom!  
Het autisme inloop team bestaat uit drie vrijwilligers van de NVA. 
Henny Stam, Roelie Struijk en Jantien van Dijk.  
 
 
De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem, begrip en herkenning               
en betrouwbare informatie. Uw lidmaatschap wordt op prijs gesteld.  

Jantien van Dijk: Praktijk: “Tienwerk”,  Autisme begrijpen.                                                                 
Zij heeft een praktijk voor relatie therapie en coaching voor partners.                                                   
Tel.: 06-29028181 info@tienwerk.nl 


