UITNODIGING
Stichting Pleegouders Overijssel

Themabijeenkomst d.d. 14 november 2017
Autisme Belevings Circuit
Beste pleegouder(s),
De themabijeenkomst van Stichting Pleegouders Overijssel (SPO) staat dit keer in het teken van
autisme. Wij nodigen pleegouders die staan ingeschreven bij SPO van harte uit kennis te maken met
het Autisme Belevings Circuit dat georganiseerd wordt door Evenmens. *
Het Autisme Belevings Circuit (ABC) is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Via tien
korte opdrachten brengt het ABC u in de gevoelswereld van autisme. Laat u misleiden door uw
zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven!
Elke opdracht probeert u mee te nemen in de wereld van autisme met betrekking tot horen, zien,
ruiken, voelen en proeven. Dit wordt steeds gekoppeld aan een tip over autismevriendelijkheid.
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Kosten?

dinsdag 14 november 2017
vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie/thee
van 19.30 tot 22.00 uur het Autisme Belevings Circuit
Huis voor Cultuur en Bestuur (pand “Zinin”)
Willem Alexanderstraat 7 te Nijverdal
Route en parkeren: zie www.zinin.com
nee, de toegang is gratis voor SPO-pleegouders

Er kunnen maximaal 20 pleegouders per avond deelnemen; op basis van volgorde van aanmelding
(max. 2 personen per aanmelding). Bij meer dan 20 deelnemers wordt je naam genoteerd voor een
eventuele volgende bijeenkomst, die we dan in 2018 zullen organiseren.
Pleegouders die staan ingeschreven bij SPO kunnen zich aanmelden voor deze themabijeenkomst door
een e-mail met 1 of 2 namen van deelnemers, adres en telefoonnummer te sturen naar
contact@stichting-pleegouders-overijssel.nl of eventueel bellen met (06) 41 45 55 56.
We zien je aanmelding graag tegemoet!
Vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Pleegouders Overijssel

* Evenmens, informele zorg voor elkaar (www.evenmens.nl)
Deze organisatie richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de
informele zorg. Dit is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht
en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.

