Autisme in een gezin

Ik zie, ik zie avonden

Verandering

"Ik weet wel dat dat kind autisme heeft, maar dan
hoeft hij toch nog niet zó te gillen…"
"Bij ons gedraagt hij zich nooit zo, speelt hij altijd
allerliefst en luistert hij echt goed…"

Els Maas weet als moeder van een zoon met autisme
hoe fijn het kan zijn om te kunnen praten over wat er
zoal omgaat in een gezin met een kind met autisme.
Daarom organiseert zij contactavonden voor ouders
van kinderen met autisme samen met mensen uit hun
omgeving.

Deelnemen aan de contactavond van "Ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet…", helpt om te kunnen ervaren wat
voor invloed autisme op het gezinsleven heeft.
En om beter te begrijpen waarom de ouders hun kind
opvoeden op hun manier.

Zelf ervaren

Op deze manier verandert:
‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…’ in
‘ik zie, ik zie, wat jij ook ziet’!

Komen deze gedachten ook wel eens bij u op als
ouders van een kind met een vorm van autisme u iets
vertellen over hun gezin?
Autisme staat meer in de aandacht tegenwoordig,
maar zeker ook door de onzichtbaarheid van de
beperking blijft het lastig inzicht te krijgen in de
impact van autisme op een gezin.
Gesprek
Soms is het moeilijk om uitleg te vragen, zeker als de
ouders zich ongemakkelijk voelen onder het
andersoortige gedrag van hun kind. U wilt de ouders
ook niet kwetsen.

Op de contactavond spelen acteurs herkenbare
situaties uit het dagelijks leven van een gezin met een
kind met autisme. Hierover gaan de aanwezigen met
elkaar in gesprek onder leiding van een ervaren
gespreksleider.
Het toneelspel zorgt ervoor dat de mensen uit de
omgeving van een gezin met autisme op een geheel
andere manier de gezinssituaties beleven. Het is alsof
zij de situatie nu zelf ervaren. Hierdoor worden in de
gesprekken na de toneelscènes elkaars reacties en
situaties beter begrepen.
En ook al wordt tijdens de avonden niet ingegaan op
de theorie achter het autisme, toch nemen de
aanwezigen heel wat kennis hierover mee naar huis.

Besloten bijeenkomsten
Op iedere ‘Ik zie, ik zie’ avond is plaats voor in totaal
maximaal 25 personen. Opgeven voor de avond is
daarom noodzakelijk.
De avond is gratis toegankelijk. Na afloop wordt u
gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om het
mogelijk te maken de avonden te kunnen blijven
realiseren in de toekomst.

Reacties van deelnemers aan de avonden:

Locatie

“ De gezinssituaties werden zeer realistisch
neergezet. Door het visualiseren werd het gesprek
veel gemakkelijker. “ (ouder)

Eindhoven, Helmond en omgeving.
Nadere informatie krijgt u bij de aanmelding of kunt u
lezen op de website.

“ Ik realiseer me nu beter dat in dit gezin alsmaar een
paar stappen vooruit gedacht moet worden om het leven
voor hun kind zo hanteerbaar mogelijk te maken. Ik kan
nu beter luisteren en reageren wanneer mijn vriendin
haar onmacht wil spuien of haar verdriet wil tonen over
haar situatie.“ (omgeving)

Duur van de avond
Van 20.00 uur tot 21.45 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur
met koffie/thee). Na afloop is er mogelijkheid tot
napraten.

Autisme
Autisme is een stoornis in de prikkel- en informatieverwerking van de hersenen. Informatie, die via de
zintuigen (zicht, geur, geluid, etc.) binnenkomt, wordt bij
mensen met autisme anders verwerkt.
Mensen met een vorm van autisme hebben vaak grote
moeite met veranderingen. Ze vinden het ook moeilijk om
met anderen om te gaan. Verwarring, misverstanden,
angst en frustraties kunnen het gevolg zijn.
Autisme (Klassiek autisme, Syndroom van Asperger,
PDD-nos) is een levenslange, vaak onzichtbare
beperking, die belemmeringen oplevert op allerlei
gebieden, op elk moment van de dag, bij alles wat men
doet. Autisme gaat nooit over. Een genezende
behandeling is er niet. Wel zijn er veel manieren om te
leren omgaan met de beperking.
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ….
Dit project is een burgerinitiatief van Els Maas,
ervaringsdeskundige, met medewerking van
Angela den Boer, Annette Tol (regisseuse/
trainingsactrice) , Els Wiercx en Gemmie Crombags.

Meer weten?
Aarzel niet en neem contact op met Els Maas:
T: 040 285 87 44 I E: elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com
Of via het contactformulier op de website:
www.ikzieikziewatjijnietziet.com

