Het Autismecafé is de plek om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied
van autisme en wordt georganiseerd
voor en door ouders.

Autismecafé 073, maandag 3oktober 2016
Het autismecafé is de plek om ervaringen uit te wisselen en waar je informatie kan opdoen op het gebied van
autisme.
Wij nodigen, vooral ouders, familieleden en andere belangstellenden uit deel te nemen aan deze avond van het
autismecafé 073. Het thema van deze avond is:

Autisme en verliesverwerking
Verloopt de verliesverwerking bij iemand met autisme anders en zo ja, hoe uit zich dat? Hoe benader je iemand
met autisme over een sterfgeval? Wat moet je juist wel doen en niet? Wanneer kun je het beste vertellen als er
iemand is overleden? Wat is de rol van de uitvaart ondernemer en wat kan die betekenen? Wat kan een
rouwtherapeut betekenen?
Het meest kenmerkende bij mensen met autisme is het beperkte begrip van sociale interactie. En dat is juist
wat iemand in contact met anderen zo nodig heeft in verliessituaties. Ook iemand met autisme komt dan in
aanraking met zijn verdriet, net als ieder ander. Iedereen heeft zijn eigen unieke wijze van omgaan met verlies.
Bij autisme kan het tempo van begrijpen, doordringen en verwerken langer duren en er anders uitzien dan we
gewend zijn. Volwassenen en kinderen met autisme worden daarom soms ten onrechte als gevoelloos
beoordeeld in verdrietige situaties.
Deze avond gaan we in gesprek met Lilian Arts. Lilian heeft voorheen gewerkt bij een GGZ instelling en heeft nu
een eigen uitvaartonderneming.
Peter Giellissen, onze vaste gespreksleider, gaat vanavond met Lilian in gesprek.
Zoals u van ons gewend bent, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van
persoonlijke ervaringen.
Locatie:
Tijd:
Toegang:

Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282 te ‘s -Hertogenbosch
(gratis parkeergelegenheid aanwezig)
20.00 uur - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Gratis, aanmelden is niet nodig

Gespreksleider:
Gast:

Peter Giellissen
Lilian Arts

Oudervereniging Balans en het AIC zijn aanwezig met een stand.
Wees welkom namens de werkgroep van Autismecafé 073. Bij vragen kunt u contact opnemen via
autismecafé073@outlook.com.
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