
women only
Eenmaal in de maand ontmoeten vrouwen 

met autisme elkaar op een vaste locatie in 

Woerden. Deze vrouwen zijn minimaal 20 jaar 

oud en hebben een normale tot hoge 

intelligentie. 

Ze respecteren elkaar en elkaars verhalen 

en gaan hier discreet mee om. Ze ontmoeten 

elkaar, wisselen ervaringen uit, ontspannen en 

netwerken tijdens de koffie of een wandeling. 

De eerste groep is een hechte groep en die 

verandert niet qua samenstelling. Omdat er 

duidelijk behoefte is aan met name uitwisselen 

van ervaringen en steun zoeken bij elkaar, starten 

we bij belangstelling een tweede groep Women 

Only. 

Mail ons gerust voor verdere informatie via 

team@autismewoerden.nl. 

Wil je eerst meer weten? 

Bel dan naar Simone Leushuis 06-22309941.

ervaringen delen

Het delen van ervaringen staat bij de vrouwengroep centraal. “We respecteren elkaar en leren ook 
heel veel van elkaar. De band die is ontstaan, doet mij erg goed. Ik kijk uit naar deze maandelijkse 
bijeenkomsten.”

women only
verbindt vrouwen

met autisme



Ontmoet, informeer 
en deel je verhaal 
bij Autisme Woerden
Autisme Woerden verbindt alle mensen met 

autisme in Woerden en omgeving. Autisme 

Woerden is de naam die die we al sinds 2012 

hanteren om zo vindbaar mogelijk te zijn. 

De officiële naam was AIC Woerden en is nu 

NVA Woerden, we horen immers bij de landelijke 

NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Autisme Woerden wil er in brede zin aan 

bijdragen dat mensen met autisme en hun 

omgeving de juiste informatie vinden, 

dat ze kunnen meedoen in de maatschappij, dat 

de omgeving hen beter begrijpt. 

Autisme Woerden is lokaal verbonden met 

andere vrijwilligersorganisaties en presenteert 

zichzelf ook op diverse momenten in en om 

Woerden.

www.autismewoerden.nl

blijf verbonden  
Wil je in verbinding komen en blijven met 

mensen met autisme, met je omgeving, met 

de maatschappij? Sluit je dan aan! 

Abonneer je via de website op onze nieuws-

brief, bezoek een thema-avond, doe mee met 

een van de ontmoetingsgroepen, of mail naar 

team@autismewoerden.nl

AUTISMe woerden
verbindt


