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T

Doelen
Partner lotgenotencontact

De bijeenkomsten hebben tot doel door middel van het uitwisselen van
ervaringen, herkenning en erkenning te ervaren en het eigen
probleemoplossend vermogen te vergroten.

Toelichting
Je partner heeft een vorm van autisme en je komt situaties tegen
waarover je graag met andere mensen, die in een vergelijkbare situatie
verkeren, wil praten. Om in contact te komen met andere partners die
samen leven met iemand met een vorm van autisme organiseren we
een partner lotgenotencontact. Partners lopen veelal tegen dezelfde
thema’s aan. Bij het bespreken hiervan kan de link worden gelegd met
de beperkingen die de autisme spectrum stoornis met zich meebrengt.
Belangrijk is dat het accent tijdens de bijeenkomsten ligt op hoe de
deelnemers de situatie ervaren en er mee omgaan.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor volwassenen die samenleven met

De inhoud van de bijeenkomsten

een partner die een diagnose binnen het autismespectrum heeft.
Van de deelnemers wordt verwacht dat hij of zij:

In de bijeenkomsten is de ervaring en beleving van de deelnemers het
uitgangspunt voor het gesprek. Positieve en negatieve ervaringen uit

- enige kennis over de diagnose van de partner heeft

het dagelijkse leven kunnen gedeeld worden met de overige

- bereid en in staat is om eigen ervaringen te delen en open staat voor

deelnemers, waardoor je van elkaars ervaringen kunt leren.

de ervaringen van anderen

Organisatie
De bijeenkomsten worden tweewekelijks gehouden van 9.30u tot
11.30u. Het zijn open bijeenkomsten, dit betekent dat tussentijds
instromen tot de mogelijkheden behoort.

De bijeenkomsten vinden plaats op de Twentestraat 52, Rotterdam

Informatie
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met mevrouw
G. Lelieveld, telefoonnummer 088-3581616.
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