HET AUTISME INFO CENTRUM
GRONINGEN BIEDT:

DE REGIO GRONINGEN-DRENTHE
VAN DE NVA BIEDT:

INLOOPOCHTENDEN
• Voor een persoonlijk gesprek,
een luisterend oor, informatie en
advies.
• Iedere eerste maandag van
de maand van 9.30 tot 11.30
(gesloten in zomervakanties).
• In het kantoor van Zorgbelang,
Hoendiep 95, 9718 TE Groningen.

DIGITALE NIEUWSFLITS
• Maandelijkse update met
informatie over alle activiteiten van
NVA Groningen-Drenthe en AIC
Groningen.
• Aanmelden kan via:
nva.gron.dren@gmail.com

AUTICAFÉ
• Gezellig samenzijn, lotgenotencontact, informatie en advies voor
mensen met autisme, familie en
andere betrokkenen.
• Elke 2e woensdag van de maand
van 19.30 tot 21.30 (gesloten in
zomervakanties).
• In het gebouw van Confiance
Novo, Kochstraat 1-10,
9728 KA Groningen.

THEMA-BIJEENKOMSTEN
• Actuele onderwerpen worden
uitgediept met behulp van
deskundigen, profesionals,
ervaringsverhalen en/of films.

GESPREKSGROEPEN
• De NVA organiseert verschillende
gespreksgroepen onder leiding
van vrijwillige (ervarings-)
deskundigen voor jongeren met
ASS, volwassenen met ASS,
ouders -, en/of partners van
mensen met ASS.

AUTISME (ASS)
Autisme heeft vele gezichten.
Sommige mensen met ASS zoeken
weinig contact met mensen, anderen
doen dit juist heel actief. Er zijn
mensen met ASS met een (lichte)
verstandelijke beperking, maar
ook mensen met een heel hoge
inteligentie. Sommigen kunnen zelfstandig leven, anderen hebben een
leven lang hulp nodig.
Autisme zie je niet aan de buitenkant,
maar het heeft wel grote invloed op
iemands leven; elke dag opnieuw.

begeleiding of hulp. Wanneer je vraag
niet direct beantwoord kan worden
kunnen wij gebruik maken van ons
netwerk of zullen we je zo goed
mogelijk doorverwijzen naar de juiste
persoon.
Neem contact met ons op via
aic_groningen@live.nl of kom
vrijblijvend langs op een inloop
ochtend of auticafe.

PRATEN
OVER AUTISME
met iemand die je begrijpt
Uitgave van Autisme Info Centrum Groningen

Meer informatie vindt u op:
• www.facebook.com/aicgroningen
• www.aicgroningen.nl
• www.autisme.nl/regio/
groningen-en-drenthe

Wij denken graag met je mee op
zoek naar de juiste ondersteuning,

Autisme Info Centrum Groningen
Persoonlijk contact met mensen die de situatie uit eigen ervaring kennen. Dat is onze kracht.
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HET AIC BIEDT EEN LUISTEREND OOR
AUTISME INFO CENTRUM
Aan ons hoef je niet uit te leggen
waarom je kind of partner op
een bepaalde manier reageert, of
waarom je zelf bepaalde zaken lastig
vindt.
Door onze ervaringsdeskundigheid
en actuele kennis over autisme
begrijpen wij waar je het over hebt
en kunnen we tips geven waar je wat
aan hebt.
Als vrijwilligers van het AIC in
Groningen helpen we vanuit
persoonlijke ervaring met autisme.
Wij bieden advies, informatie en een
luisterend oor onder het motto van
‘voor lotgenoten, door lotgenoten‘

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
AUTISME
De NVA is de landelijke vereniging die
zich al jaren inzet voor de belangen
van mensen met ASS (waaronder we
ook asperger en PDD-NOS rekenen)
en hun naasten in alle levensfasen
en op alle levensterreinen. Vanuit het
perspectief van mensen met autisme
en hun omgeving bouwt de NVA aan
een autisme vriendelijke maatschappij
waarin mensen met autisme optimaal
geintegreerd, geaccepteerd en zelf
redzaam kunnen zijn. Ook in de regio
Groningen-Drenthe zet de NVA zich in
middels het regiobestuur.
Als onderdeel van de NVA hebben de
vrijwilligers van het AIC toegang tot de
kennis en expertise van de NVA.

WORD LID VAN DE NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme is dé belangenvereniging voor
mensen met autisme en iedereen die zich bij hen betrokken voelt.
De vereniging beschikt over een schat aan informatie over autisme waar ook
professionals hun voordeel mee kunnen doen. Uw lidmaatschap is van groot
belang. Om te kunnen blijven werken aan meer begrip en kansen voor mensen
met autisme, hebben we ook ú hard nodig. Ga naar autisme.nl/lidworden

HULPVERLENING EN BEGELEIDING
Alleen al het krijgen van de juiste
diagnose kan een hele zoektocht zijn
met veel vragen en onzekerheid. Of je
nou wel of (nog) geen diagnose hebt,
het begint meestal met een bezoek
aan een WIJ-team in de buurt, een
CJG of je huisarts. Deze mensen
kunnen je veel informatie geven en
doorverwijzen naar begeleiding, hulp
verlening of ondersteuning.
Het kan helpen als je voorafgaand aan
de gesprekken al zicht hebt op wat
je nodig hebt, welke hulp je wilt en
wat de mogelijkheden zijn. Door onze

ervaring kunnen wij helpen de weg te
vinden naar de juiste hulp.
KINDEREN
Voor sommige kinderen met autisme
en hun ouders is de basisschool al
een grote uitdaging. Voor anderen
is het de middelbare school, het
beroepsonderwijs of de studie.
Het passend onderwijs probeert een
antwoord te zijn op alle problemen die
zich kunnen voordoen in het leven van
schoolgaande jeugd.
Je kunt echter als ouder met de
nodige vragen blijven zitten, of je komt
er met de school niet uit. Ook kan het
op school best goed gaat, terwijl thuis
de problemen zich opstapelen.
Als ervaringsdeskundige ouders
helpen wij de weg te vinden naar
passende oplossingen, begeleiding en
ondersteuning.

Soms is het gewoon allemaal
te veel, en hoe regel je dan hulp en
ondersteuning...

De ingang van het Auticafé (in gebouw Confiance van de NOVO, Kochstraat 1-10) is
herkenbaar aan de banner. Ga bij deze trap omhoog en ga vervolgens linksaf het café in.

(JONG) VOLWASSEN
In het leven van een volwassene
blijven de nieuwe situatie’s zich
aandienen in steeds andere vormen;
nieuwe baan, ontslag, relatie’s,
kinderen, verhuizing. In de (nieuwe)
omgeving is niet altijd aandacht,
begrip, tijd en/of ruimte voor mensen
met ASS. Soms is het gewoon allemaal te veel, en hoe regel je dan hulp
en ondersteuning…
Bij het AIC is de kennis aanwezig om
je naar de juiste gesprekspartners
door te verwijzen. We kennen de
routes naar begeleiding en hulp zodat
je deze niet zelf hoeft uit te vinden
op momenten dat je er (even) niet

uitkomt. Vanuit onze ervaring
denken we met je mee.
VRIJE TIJD
Het overgrote deel van de mensen
vindt vrije tijd heerlijk. Lekker even
niets, dingen doen die je leuk vind
etc. Voor mensen met ASS is dit
niet vanzelfsprekend. Vrije tijd is on
georganiseerd en structuurloos, en
dan is het ook nog de bedoeling om
ontspanning te vinden. Om vrije tijd
op een prettige manier in te vullen kan
best een probleem zijn.
Door onze ervaring snappen we
het probleem. We denken graag
met je mee over het vinden van een
oplossing.

