
't pASSt

Welkom bij onze eerste nieuwsbrief van
vzw 't pASSt.  Via deze weg willen we
jullie informeren over wat er leeft
binnen 't pASSt.  We blikken terug op de
voorbije maand, geven jullie belangrijke
weetjes mee en kijken naar wat er in de
toekomst is gepland.  
Heb je nieuwe ideeën?  Laat het ons
zeker weten!

KALENDER

10 mei voorstelling
Kleine parade (online
19.30)

15 mei: zwerfvuilactie
(openbaar, op voorhand
inschrijven)

20 mei: praat- en
luisteravond -, thema
pesten (voor leden)

25 mei webinar Manu
Keirsse - Levend verlies:
hoe geef je de handicap
van je kind een plaats?
(samenwerking tussen
KVG Turnhout, Gezin en
Handicap, 't pASSt)  't
pASSt leden krijgen
korting.

Welkom

waar anders... gewoon is
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...Kristel onlangs een webinar gaf over participatief
deelnemen aan de samenleving met ASS.  
... de kleine parade (een samenwerking met Thomas More
en People on stage) de laatste loodjes legt aan hun project
en ze deze op 10 mei (19.30) online voorstellen.  Hoe dit
ging, kan je lezen in onze volgende nieuwsbrief.  

...
- 

In 2007 werd beslist om 2 april uit te
roepen tot wereldautismedag.  Op
deze dag worden er tal van initiatieven
opgezet en evenementen
georganiseerd om autisme in de kijker
te zetten.  
Wereldwijd wordt er aandacht besteed
aan autisme, zodat er meer begrip is
om elkaar te begrijpen en op deze
manier de wereld stukje voor stukje
autismevriendelijker te maken.  

Wereldautismedag

Anderzijds als vrijwilligers
binnen vzw 't pASSt. 
In januari startten dan ook
Germaine, Nancy, Bieke en
Leen in 't pASSt met elk hun
eigen expertise.  Vanaf de
voorbije maand namen zij ook
al enkele ateliers op zich.  En
binnenkort zal je hen zeker
nog meer zien.  
We gaan 't pASSt met z'n
allen uitbouwen tot een
boeiende ontmoetingsplek
voor mensen met autisme.  

Vzw 't pASSt is doorheen
de jaren enorm gegroeid.
Daaruit kwam de nood aan
meer hulp. Kristel zocht
naar mensen die mee hun
schouders willen zetten om
de vzw mee uit te bouwen.
Ze zocht en vond niet 1, 2
of 3 mensen, maar ging in
één keer naar 4
auticoaches. Enerzijds als
een samenwerking tussen
verschillende zelfstandige
auticoaches met de praktijk
van Kristel, nl.  'anders
verbinden'. 

De start 
werd
gemaakt...

Ook 't pASSt deed mee en ging een samenwerking aan met de werkgroep Autisme Mol en
Blenders.  Het was mogelijk om een gamingworkshop te volgen en er werd ook een online
babbelcafé op poten gezet.  

Wist je
dat ...


