
Daisy van 't Land, 
psycholoog Therapeutisch 
Centrum GGZ, kind en jeugd, en 
Karin Simonis, moeder van, 
autismecoach en vrijwilliger AIC, vertellen je meer over
autisme.
Je krijgt achtergrondinformatie, voorlichting, tips,
handvatten en advies over psycho educatie.
Er is ruimte voor vragen en Karin deelt haar eigen
ervaringen met je.
 
Het Autisme Café NOP is voor mantelzorgers en
familie van mensen met een vorm van autisme en is
een samenwerking met MEE IJsseloevers, FlevoMeer
Bibliotheek en Carrefour.
 
Locatie: Bibliotheek, Harmen Visserplein 5 Emmeloord
 
 
Aanvang om 19:30 uur

PRIKKELS!
AUTISME WEEK NOP 2020 

 

NIEUWS
 

Thuisonderwijs aan kinderen met

autisme

Hoe je je kind met autisme gerust

stelt over het Coronavirus. 

TIP
 
Op www.autisme.nl vind je tips over:

 
.

AUTISME CAFÉ 
4 JUNI 

Contact:
Carrefour, Mantelzorg Steunpunt

mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

Graag
aanmelden!



PRIKKELS
 

Smorgens vroeg en de wekker gaat.
Irritant en terwijl je wakker wordt, besef ik dat je

lontje alweer aan staat. 
We starten de dag, zoals altijd. 

Aankleden, ontbijten, brood smeren voor school,
bekers vullen, je koekjes inpakken en je tas klaar

zetten. 
Daarna Je medicatie innemen, je haren fatsoeneren

en je sokken aantrekken. 
Beneden vraag ik je of je alles hebt en je zegt "JA" luid

en duidelijk. 
Zolang als het in dit ritme gaat is alles prima OK.

Veilig en gecontroleerd.
 

Maar dan zegt je broer iets, ik moet nog iets weten,
oh en vergeet je rapport niet mee te nemen. 

En in 5,4,3,2,1 en je bom barst. 
Tranen vallen naar beneden en je raakt volledig de

controle kwijt. 
 

Dit is de 1ste bom van de nog zovelen die volgen. 
Te veel info, prikkels en doelen.

Ik zie de angst, verdriet en je pijn om te weten dat
deze dag enorm zwaar voor je wordt. 

Ik zet je af bij school en krijg een enorme dikke
knuffel en je hele lijf schreeuwt van spanning. 

Ik geef je een kus en met verdriet in m'n stem wens ik
je een fijne dag toe, "veel succes en zet hem op

kanjer" zeg ik tegen je. 
De auto deur slaat dicht en ik voel de tranen langs

m'n wangen branden. 
Ik maak me op om vanmiddag de ultieme en

stevigste boksbal voor je te zijn. ❤

Ken je het AIC Emmeloord al?
Neem eens een kijkje op hun Facebook! 
Zij komen graag met je in contact.

Contact:
Carrefour, Mantelzorg Steunpunt

mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

Luisterend oor, lotgenotencontact, meedenken.


