
Partners
• 2 ouder en familieverenigingen: VVA en APEPA
• 8 referentiecentra autismespectrumstoornissen
• Met de steun van Mobistar
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Brochures

Je kan de brochures ’Autisme begrijpen’ en
’Mijn kind helpen’ op de homepagina van
www.participate-autisme.be downloaden.

Video’s 
Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden 

kan je meer dan 3 uur video’s bekijken.
  

De Praktische Gids 
Zoek je gepaste ondersteuning?

De ’Praktische Gids’ kan je helpen bij je zoektocht.

De Wegwijzer
Met ’De Wegwijzer’ kan je informatie over

je kind bundelen en doorgeven.

De vzw Participate! stelt zich tot doel de 
levenskwaliteit van mensen met autisme en hun 
netwerk te verbeteren door informatie over autisme 
te verstrekken, door een website en hulpmiddelen te 
ontwikkelen en door sensibilisering. 

Participate! wil ouders ondersteunen bij de 
opvoeding door hen te laten delen in de ervaringen 
van andere ouders en personen met autisme.

Participate-autisme.be wil een referentie zijn voor 
iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie 
over autisme. 

Heb je nog vragen?
info@participate-autisme.be

Autisme
een ontdekkingstocht

www.participate-autisme.be



030201 Ondersteuning
zoeken

Mijn kind helpen
in zijn ontwikkeling

Autisme
begrijpen

Wanneer je op één of andere manier 
met autisme te maken krijgt, is informatie 
essentieel om iemand met autisme te 
kunnen begrijpen en ondersteunen.

Autisme begrijpen geeft je uitvoerige 
informatie over:
• communicatie
• sociaal inzicht en vaardigheden
• verbeelding en fantasie
• inlevingsvermogen en emoties
• omgaan met zintuiglijke informatie
• sterke kanten
• oorzaken van autisme

Ontdek meer op
www.participate-autisme.be

Je hebt vragen over de opvoeding van jouw 
kind en hoe je jouw kind in het dagelijkse 
leven kan ondersteunen.

Mijn kind helpen in zijn ontwikkeling   
biedt je een aantal strategieën en hulp-
middelen waarmee je:
• communicatie positief kan beïnvloeden
• relaties met anderen kan bevorderen
• zelfstandigheid kan verhogen
• vrijetijdsactiviteiten vorm kan geven
• eventuele gedragsproblemen kan  
 voorkomen en verhelpen

Lees meer op
www.participate-autisme.be

Je zoekt gepaste ondersteuning en wil 
andere mensen informeren zodat jouw kind 
een plaats in onze samenleving krijgt.

De Praktische Gids kan je helpen bij jouw 
zoektocht naar ondersteuning, beroeps-
krachten, financiële steun, vrijetijds-
besteding, een school,  opvang, ...

De Wegwijzer geeft je de gelegenheid 
om de mogelijkheden, de moeilijkheden 
en de nood aan ondersteuning van jouw 
kind te delen met familie, leerkrachten en 
begeleiders, babysit,...

Ontdek de hulpmiddelen op
www.participate-autisme.be 


