
AIC Roosendaal thema-ochtend autisme in het gezin 24 september 2021

Op 24 september organiseert AIC Roosendaal de thema-ochtend “Autisme in het gezin” 
Tijdens deze ochtend zullen we de film “ Een verrassend begin” vertonen. 
Deze film gaat over het dagelijkse leven (thuis, op school en scouting) van een gezin met twee zonen 
met autisme en over de manier waarop de ouders met de diagnose om zijn gegaan. Thimo is een jongetje 
van bijna vier jaar met de diagnose klassiek autisme, Ewout heeft de diagnose Asperger gekregen en is 
negen jaar oud. De ouders van Thimo en Ewout vertellen op een openhartige, eerlijke, herkenbare en 
soms ook humoristische manier over het autisme van hun zoons. Over hun leven met ups en downs

Vragen die in de film aan de orde komen zijn:
• Wat betekent het voor ouders om een kind met autisme te hebben?
• Komt er met de diagnose een einde aan de onzekerheid en twijfel?
• Sta je hiermee aan het begin van een moeilijke weg of helpt het om er beter mee om te kunnen gaan?
• En, wat doet de diagnose met je?

Na de film gaan we samen in gesprek, wat is herkenbaar, hoe ga je er zelf mee om. 
Samen tips en tricks delen tijdens deze ochtend.

Wanneer: 24 september 2021

Locatie: 
Wijkhuis de Wieken
Gezellelaan 45
4707 CC Roosendaal

Tijden: Deuren open om: 9:15 uur
Aanvang: 9:30 uur
Einde: 11:30 uur

Uiterste inschrijfdatum: 23 september 16:00 uur

Let op:
Aanmelden verplicht. Door de beperkte plaats zullen wij de volgorde van aanmelden aanhouden.
Mocht u verhinderd zijn verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit zo snel mogelijk
aan ons door te geven zodat wij eventueel een ander kunnen toelaten.
Indien u verkoudheidsklachten, koorts en of andere corona gerelateerde klachten heeft,
verzoeken wij u dringend om niet te komen.
Verder zal AIC Roosendaal de richtlijnen die gelden volgens de RIVM volgen.

www.sclera.be


