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Inloop In de schoolweken: iedere donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur

Jaargang 2, nummer 2
bij MEE in de zorgpassage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Informatie Hebt u een vraag, opmerking, suggesties, wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of activiteit, mail dan naar:
aicwoerden@hotmail.nl Informatie over het AIC algemeen: www.autismeinfocentrum.nl of de NVA: www.autisme.nl

Open dag 31 maart
Als het goed is hebt u de uitnodiging voor onze open dag ontvangen.
Deze organiseren we vanwege ons 1-jarig bestaan en omdat die dag de
Landelijke Autismeweek van start gaat. Er zijn interessante lezingen,
workshops en aanbieders op de informatiemarkt van 12.00 tot 16.30 uur.
We hopen dat u allemaal even komt kijken. De officiële opening is om 12.30
uur door wethouder Loes Ypma met lancering van een speciale website.

Meld je aan voor Soosjaal
De speciale soos voor jongeren met autisme wordt alweer voor de derde
keer gehouden en wel op zaterdagavond 31 maart om 20.00 uur.
Deze keer extra feestelijk vanwege het 1-jarig bestaan van AIC Woerden met
taart, circus en disco. De entree is vanaf nu € 5,00 voor leden van de NVA,
€ 7,50 voor niet-leden.
Aanmelden graag uiterlijk 29 maart bij aicwoerden@hotmail.nl met
vermelding naam en leeftijd van de jongere en eventueel het
lidmaatschapsnummer van de NVA.
De volgende soosavonden zijn op 28 april, 26 mei en 30 juni.

Overige activiteiten AIC Woerden dit voorjaar
AIC Woerden heeft tot de zomer nog een aantal koffieochtenden op 13 april,
10 mei en 8 juni. Onze thema-avond vindt plaats op 31 mei in plaats van
7 juni want dan is het de week van de avond4daagse. Het thema heeft te
maken met vrijetijdsbesteding.

Inspraak bij gemeente over Wmo
Twee van onze vrijwilligers hebben woensdag 14 maart ingesproken namens
het AIC bij de raadcommissie t.a.v. het Wmo-beleid. Hierbij was wethouder
Loes Ypma aanwezig. De verschillende fracties konden vragen stellen.
Meest bedreigend
Het meest bedreigend van het nieuwe beleid is voor ons dat het nog
onvoldoende concreet is om de gevolgen voor onze doelgroep te kunnen
bepalen. Er wordt gerekend op kracht van vrijwilligers terwijl juist
professionaliteit en structuur bij mensen met autisme van belang is.
Bovendien zijn vrijwilligers en ervaringsdeskundigen beperkt belastbaar als
gevolg van zorg voor het rustig en draaiend houden van het gezin. Verder is
het beperken van het PGB en de overheveling naar de gemeente een risico.
Passend onderwijs
We hebben verteld dat passend onderwijs voor onze doelgroep betekent:
kleine klassen, deskundigheid van de leerkrachten en leveren van maatwerk
voor de leerlingen, vaak moeilijk te verenigen met het reguliere onderwijs.
Veranderingen PGB
We hebben erop aangedrongen dat de gemeente deskundigheid moet
hebben in het verstrekken ervan en dat er een bezuinigtaakstelling ligt
waardoor de doelgroep geraakt wordt.
Opvallend vonden we dat er veel onduidelijkheid en onbekendheid is van
de commissieleden ten aanzien van de gevolgen van het beleid. Er is al een
heel lang traject in de beleidsvorming geweest, waarbij het maar de vraag is
wat er nog veranderd kan worden aan het beleid.
Oproep: in gesprek met de wethouder
De wethouder wil heel graag met een aantal afnemers van het PGB in
gesprek gaan, bij de mensen thuis, zodat ze een beter beeld krijgt.
We hebben aangegeven hier graag in te willen faciliteren en ervoor te
zorgen dat dit kan gebeuren. Wilt u aangeven aan de wethouder wat de
veranderingen in PGB concreet inhouden? Laat het ons weten via
aicwoerden@hotmail.nl
Enquête
We willen de diversiteit aan zorg die nu wordt ingezet voor de mensen met
autisme in kaart brengen via een speciale enquête, zie bijlage. Wilt u deze
invullen en uiterlijk 20 april terugmailen? Zo kunnen we de zorgbehoefte
voor mensen met autisme duidelijk maken naar onze gemeente.
Verder willen we u wijzen op Per Saldo, de belangenvereniging van PGBhouders waar u uw stem kunt laten horen over het te voeren beleid in onze
gemeente: www.pgb.nl

Cursus Webdesign
Simone van Groenestijn biedt een speciale cursus webdesign voor
jongeren die binnen het autistisch spectrum vallen.
Het doel is in vijf weken een echte website te maken waarbij de deelnemers
moeten nadenken over hoe ze hun werk, hun materiaal gaan presenteren.
Onbewust worden ze daarbij uitgedaagd om 'vanuit een ander' te denken.
Hoe is het voor iemand anders om jouw website te bekijken? Wat ziet die
persoon dan? Hoe kun je jouw verhaal op zo'n manier presenteren dat de
bezoeker van je website ook begrijpt waar je het over hebt? Hoe kun je
informatie op zo'n manier ordenen dat de bezoeker van je website ook kan
vinden wat jij wilt laten zien? Het belangrijkste doel is van deze workshop is
natuurlijk dat de deelnemers plezier hebben in de cursus.
Simone geeft al ruim tien jaar cursussen HTML en werkte met vele
verschillende groepen mensen. Sinds haar zoon een diagnose in het
autistisch spectrum heeft, is ze zich gaan verdiepen in autisme. Door het
werken met de computer wil ze kinderen ondersteunen om de sterke
kanten te ontwikkelen: de unieke manier van denken, creativiteit en logica.
Doelgroep
De cursus is voor jongeren van ongeveer 12 tot 15 jaar. Bij voldoende
interesse kan Simone een groep starten voor jongere of oudere deelnemers,
bijvoorbeeld voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Laat het in ieder geval weten
als u geïnteresseerd bent in een computercursus,
Praktische gegevens
Een eigen laptop is het handigste want de praktijk leert dat het soms
moeilijk is om het geleerde thuis op je eigen computer te herhalen omdat
het er vaak net weer anders uitziet. Dat kan in het begin verwarrend zijn,
maar voor wie geen eigen laptop heeft, is een computer beschikbaar.
Cursusinfo
Bij voldoende aanmeldingen gaat de eerste cursus direct na de autismeweek
van start op vrijdag 13 april van 16:15 tot 17:45 uur. De data daarna zijn 20
april, 27 april, 11 mei en 25 mei. De cursus duurt vijf weken, kost 55 euro per
deelnemer en is bedoeld voor maximaal vier deelnemers tussen 12 en 15 jaar.
Bij deze eerste cursus is het ook mogelijk een vriend of vriendin aan te
melden, met of zonder autisme.
Locatie: Studio 'De Vlinderstok', Productieweg 8, Harmelen
Contact: Simone van Groenestijn, tel.: 06 23 76 43 95,
e-mail: smnvng@gmail.com
Meer informatie binnenkort op: www.vlinderstok.nl

