NIEUWSBRIEF KrekelAutismeCoaching
Autisme Week Special

Agenda

Column van Puck

1 April
AutiSoos
2-10 April:
Autisme Week
Hallo Allemaal,
6 April
Autivrouwencafé
(vanwege Autisme Week
gratis, vooraf aanmelden)
8 April
Spellenavond
9 April
Auti Actie Club
Auti Actie Dagen
Autisme Info Markt
11:00/16:00
20 april
Auticafé
23 april
Auti Actie Dagen
26 april
AutiJongerenCafé

Zoals je ziet is deze editie niet opgedeeld in verschillende
oplages zoals bij voorgaande edities het geval was. Wij hebben
deze keer besloten om iedereen dezelfde nieuwsbrief te sturen in
het kader van de aanstaande Autisme Week 2016!
Voor zij die het gemist hebben: van twee tot en met tien april aanstaande is het in het
hele land de Autisme Week. In deze dagen worden op veel plaatsen activiteiten en
andere leuke happenings georganiseerd omtrent alles wat met autisme te maken heeft.
Ieder jaar staat een ander thema gedurende de week centraal, en voor dit jaar is dat
sport en bewegen. Weten of er bij jou in de buurt iets interessants te doen is? Je kunt het
volledige programma vinden op de site van de Autisme Week:
https://www.autismeweek.nl
En in dit geheel mag een bijdrage van KrekelAutismeCoaching natuurlijk niet ontbreken!
Daarom organiseren wij, naast onze gebruikelijke activiteiten, dit jaar met veel trots een
speciale Autisme Informatie Markt. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 april tussen
11:00 en 16:00 in ons pand aan de Zijpendaalseweg 25 in Arnhem.
Op deze markt kun je kraampjes vinden van zowel onszelf als verschillende lokale
instanties die allemaal op hun eigen manier een rol kunnen spelen in de wereld van de
persoon met ASS. Van hulp bij het aanvragen van een beschikking tot beschermd
wonen, van autisme geleide hond tot paardencoach, en nog veel meer!
Verder in deze nieuwsbrief vind je stukjes over een aantal van deze instanties, waarin
kort beschreven wordt wat ze allemaal te bieden hebben. Het is natuurlijk maar het tipje
van de sluier, maar genoeg om vast een beeld te vormen van wat je op 9 april allemaal te
wachten staat.
Dus kom op 9 april langs en laat je verassen door ons uitgebreide aanbod voor Jong &
Oud en alles daar tussen in! Kijk voor het volledige programma ook op
www.krekelautismecoaching.nl
We hopen jullie natuurlijk allemaal daar te zien, wij hebben er in ieder geval veel zin in!
Fijne dag nog allemaal, en hopelijk tot dan.
Puck
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Equikids
Equikids, gevestigd aan de Schelmseweg in Arnhem biedt een bijzondere vorm van
begeleiding aan kinderen, paarden coaching.
Door middel van de inzet van
het paard als hulpmiddel leren
kinderen in de praktijk
belangrijke sociaal-emotionele
vaardigheden. De filosofie hier
achter is dat het paard altijd
eerlijk is en zuiver reageert op
jouw handelingen. Op deze
manier fungeert het paard als
spiegel voor het gedrag en
kan er door middel van
oefeningen en spelletjes gewerkt worden aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en
leren initiatief nemen.
Op zaterdag 9 april zullen de twee coaches van Equikids, Dagmar en Marinde, aanwezig
zijn op de informatie markt. Kijk ook voor meer informatie op:
www.equikids-arnhem.nl

Zorg is Zinvol

Zorg is zinvol is een kleinschalige onderneming uit Westervoort die Begeleid en/of
Beschermd wonen aanbied aan jongeren met ASS. De nadruk ligt hierbij op persoonlijk
contact, kwaliteit, structuur en bovenal kleinschaligheid. Bij Zorg is Zinvol hoef je je nooit
één van velen te voelen.
Ook kenmerkend is dat bij Zorg is Zinvol het belang van de cliënt altijd voorop staat. Ben
jij bijvoorbeeld op zoek naar dagbesteding, maar is je CIZ indicatie nog niet rond? Dan
kom je eerst vast eens rustig kijken en proberen of het wat voor je is, de papierwinkel
komt later wel.
Op onze markt zal Peter, oprichter van Zorg is Zinvol en coach bij
KrekelAutismeCoaching je uitgebreid kunnen vertellen over zijn woonvormen en zijn
passie voor begeleiding naar eigen stijl.
Kijk voor meer informatie op: zorgiszinvol.nl

Santhof Woonbegeleiding
Santhof Woonbegeleiding is een nieuwkomer in Arnhem op het gebied van begeleid
wonen voor jongeren met ASS. In maart 2016 openen zij een nieuw pand in Arnhem
Zuid, en er zijn plaatsen beschikbaar, dus geen wachttijd!
Bij Santhof woon je altijd met maximaal 3 bewoners per huis en krijg je begeleiding op
maat. Daarnaast biedt Santhof ook ambulante begeleiding aan.
Op de markt zal Danny, één van de oprichters van Santhof Woonbegeleiding aanwezig
zijn voor al jullie vragen.
Kijk voor meer informatie op: www.santhof.nl

Blik op Autisme
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Blik op Autisme is de naam van de rijschool
van Jacco Schlingmann, een betrokken
rijinstructeur die rijles op maat aanbiedt
speciaal afgestemd op personen met ASS,
ADHD, ADD of Dyslexie in Arnhem en
omstreken.
De filosofie van Blik op Autisme is dat met
persoonlijke aandacht, geduld, kennis en
een gezonde dosis humor een diagnose
geen obstakel hoeft te zijn voor het behalen
van je rijbewijs.
Dit unieke concept en de bijzondere
uitvoering hiervan heeft Jacco zelfs in 2014
de klASSe award opgeleverd, en op de informatie markt zal hij aanwezig zijn om je alles
te vertellen over zijn unieke werkwijze, en hoe hij jou mogelijk kan helpen met het halen
van je rijbewijs.
Kijk voor meer informatie op: www.blikopautisme.nl

MEE Gelderse Poort
Als één van de grote spelers binnen
hulpverleningsland zullen maar weinig mensen de
naam MEE nog nooit gehoord hebben. MEE
Gelderse Poort is actief binnen de regio
Arnhem/Nijmegen, waar zij een belangrijke rol
speelt in het vergrootten van de kansen en
maatschappelijke betrokkenheid van personen met
een beperking in de breedste zin van het woord.
Dit doen zij op vele manieren, bijvoorbeeld via de wijkteams en het expertise centrum,
en hebben daarom ook een uitgebreide en diepgaande kennis van allerlei zaken zoals
bijvoorbeeld contact met de overheid en regelgeving.
En op de informatiemarkt kun ook jij een beroep doen op deze kennis en expertise!
Renée Reiss, Coördinator bij MEE Gelderse Poort, zal aanwezig zijn voor al je
inhoudelijke vragen; Bijvoorbeeld als je een beschikking aan wilt vragen maar door de
bomen het bos niet meer ziet, of wat er verandert bij de overgang van een PGB naar een
ZIN-indicatie en ga zo maar door.

3D-Ambacht
3D-Ambacht is een éénjarige opleiding waarin
deelnemers opgeleid worden tot modelleur voor
3D-print. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor
personen met ASS en vraagt zo’n 24 uur per week,
gedurende dit jaar leert de deelnemer alle kennis
en vaardigheden die nodig zijn om zich een
volwaardig modelleur te noemen.
De wereld van 3D is een enorm snel groeiende
markt, en ervaring leert dat personen met ASS bij uitstek de intellectuele kwaliteiten
bezitten om zich de vaardigheid van het 3D modelleren meester te maken, hetgeen
unieke kansen biedt voor personen met ASS op de arbeidsmarkt.
Tijdens de markt zal de opleiding vertegenwoordigd worden door Saïma, een
ervaringsdeskundige die de opleiding succesvol heeft afgerond en alle ins en outs
omtrent de opleiding en de beleving hiervan kan vertellen.
Bij Amber kun je zelfgemaakte 3D-artikelen kopen.
Voor meer informatie, kijk op: www.3dambacht.nl
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Autistische kunst: Fototentoonstelling “Dromen in Sonsbeek”

Foto expositie van Marco Willemsen in Zyp25 van 2 april tot en met 16 mei 2016 op
werkdagen van 9.00-17.00 en in het weekend op afspraak.

En natuurlijk KrekelAutismeCoaching!
En tot slot zullen wij vanuit KrekelAutismeCoaching zelf groot uitpakken met
vertegenwoordiging van ons gehele aanbod!
Op de markt vindt je veel van onze coaches die van alles kunnen vertellen over:
Jeugd:
-

Activiteiten voor Kinderen
Begeleiding & Coaching
Mindfulness voor Kids
Nieuwsbrief & Meer

Jongeren:
Sporten & Vakanties
Activiteiten voor Jongeren
Mindfulness voor Jongeren
Begeleiding en Coaching
Nieuwsbrief & Meer
Volwassenen:
Begeleiding en Coaching
Activiteiten voor volwassenen
Mindfulness voor Volwassenen
Yoga voor Volwassenen
Relatiebegeleiding
Informatie/Vraagbank (voor alle leeftijden!)
Zoals je ziet, het aanbod is groot. Dus kom vooral langs, we zien je op zaterdag 9 april!
KrekelAutismeCoaching | sandra@krekelautismecoaching.nl | Zijpendaalseweg 25 | 6814CC Arnhem | Tel 026 3252163
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur deze e-mail dan terug met de vermelding "Uitschrijven".
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