Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert
op donderdag 26 september 2013 een thema-avond met de titel:

’18 en dan?’
Als je 18 jaar wordt, ben je volwassen. Althans voor de wet. Iemand die 18 jaar wordt mag zelf beslissingen
nemen, handtekeningen plaatsen, koopovereenkomsten aangaan, contracten tekenen. Maar wat als iemand van
18 daar eigenlijk helemaal niet aan toe is en misschien nooit aan toe komt omdat hij of zij autisme heeft? Niet in
staat is om de juiste beslissingen te nemen, slecht kan beoordelen wat juist is, of te goed is van vertrouwen?
De notaris vertelt
Als ouders kunt u juridische maatregelen treffen zodat u altijd meebeslist of zelf alles blijft regelen. Iemand die
daar alles van weet is mr. Tamara Ottens. Zij is notaris en estate planner bij Westdam Netwerk Notarissen in
Woerden en vertelt voor de pauze over mentorschap, bewindvoering en curatele. Over welke opties wanneer
handig zijn. Ook weet zij alles over erfrecht, want wat moet er gebeuren als u als ouders iets overkomt?
Andere vraagstukken
Na de pauze kunnen ook andere vraagstukken rondom volwassen worden zoals: studie, werk, wonen, relaties,
coaching, en het loslaten door ouders aan de orde komen. Nannie de Rooij is consulent bij MEE-UGV, heeft veel
ervaring met de doelgroep autisme, en kwam al vele vraagstukken op dit gebied tegen. Mocht een bepaald
onderwerp veel vragen oproepen, dan kunnen wij hierover eventueel een aparte thema-avond organiseren.
Programma
De inloop is vanaf 19.15 uur met koffie en thee. NVA-leden betalen € 1,00 entree voor koffie en thee, niet-leden
en hulpverleners € 7,50 (incl. koffie en thee). Het programma duurt van 19.45 – 21.30 uur met tussendoor een
kwartier pauze. Daarna is er tot 22.00 uur gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de mogelijkheid om
boeken en folders in te zien.
Locatie en aanmelden
De avond is bij Welzijn Woerden, Huize Zandwijk Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden. Voor de route kunt u
kijken op http://www.welzijnwoerden.nl/contact.
U kunt zich voor de thema-avond opgeven via: http://autismewoerden.nl via de kalender.
AIC Woerden heeft op donderdagochtend in de schoolweken tussen 9.30 uur en 12.00 uur inloop bij MEE in de
zorgpassage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden.
Heeft uw kind, uw partner of iemand anders uit uw familie of omgeving autisme? De medewerkers van het Autisme
Informatie Centrum (AIC) weten als geen ander hoe dat is. Zij helpen bij het vinden van informatie, geven advies en bieden
een luisterend oor vanuit eigen ervaringsdeskundigheid; ouders van jonge-, puber- of volwassen kind(eren) met autisme, een
verstandelijke beperking en/of partner van een persoon met autisme.

