
Voor ouder en kind op sportgebied
Sporten en bewegen is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. 
Het vinden van de juiste sport voor kinderen met autisme kan soms 
lastig zijn.
Samen met je kind en jou als ouder, zoeken we naar een passende sport 
waar je kind kan meedoen. Ook bekijken we samen wat er nodig is om 
de kennismaking met de sport te laten slagen.

Bart Maljers
06 53 24 68 92

Ik denk anders groep
Ben je een jongere van 12 – 24 jaar met diagnose ASS, ADHD, ADD, HSP of 
TOS? Vind je moeilijk aansluiting bij andere jongeren of is je school buiten 
de regio?
Dan is de ‘Ik denk anders’ groep misschien iets voor jou. In een kleine groep 
met een leuke en gezellige sfeer onderneem je vrijetijdsactiviteiten.
Als groep hebben jullie zelf de regie. De jongerenwerker houdt contact met 
je groep.

Wytse Wierda 
06 13 28 72 90

www.carrefour.nu

Wat kunnen wij voor jou doen

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op je leven. Elke dag opnieuw. 

Je snapt vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen. Sociale interactie is een uitdaging. 

Wij kunnen je daarbij helpen.

AUTISME



Wat wij doen 
voor jou als mantelzorger

www.carrefour.nu

Ouders&Coo
Je kind heeft een extra uitdaging in zijn rugzak. En als ouder met deze 
uitdaging denk je vaak dat je de enige bent die hier tegenaan loopt. Dat 
ben je niet!
Ben je ook op zoek naar een luisterend oor of wat steun van andere ouders? 
Bij Ouders&Coo Uitdaging ontmoet je andere ouders met een extra 
uitdaging in de opvoeding en leer je van elkaar. Omdat andere ouders je 
nu eenmaal het beste begrijpen. Online of op locatie. Kijk ook eens naar de 
verhalen van andere ouders op het online platform:
www.ouders-encoo.nl/uitdaging.

Greetje de Vries
06 83 52 88 11

Autisme café
Bij het autisme café ontmoet je andere 
mantelzorgers die te maken hebben met 
autisme. Je wisselt ervaringen uit en doet kennis op.
Het zijn informatieve avonden met een spreker of workshop en is een 
aantal keer per jaar. De Werkgroep Autisme NOP organiseert dit mét en 
voór mantelzorgers.

Ondersteuning van de mantelzorgconsulent
Als kind, ouder of partner van iemand met autisme is het fijn als iemand 
naast je staat, meekijkt en soms meezoekt. Want het is best moeilijk om de 
juiste weg te vinden. Onbegrip, het gevoel hebben er alleen voor te staan, 
balans kwijt te zijn en ga zo maar door.
Naast ondersteuning zijn er voor jou als mantelzorger ook trainingen en 
activiteiten. Neem eens contact op met de mantelzorgconsulente.

Gerdien Kramer
06 83 52 22 36

“Wij kunnen daarbij helpen.”


