Platform
Maatschappelijke
Ondersteuning

Van 1 tot en met 8 april vindt de Autismeweek 2017 weer plaats. In deze week vraagt de
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met
autisme in ons land.
Misschien hebt u ook gekeken naar het programma van Filemon Wesselink “`t is hier autistisch”. Hij
vroeg zich o.a. af of hij zelf ook een vorm van autisme heeft en wat dat voor hem betekent.
In het programma van Zutphen maken we ook kennis met jonge mensen met autisme. Zij vertellen,
laten zien, wat autisme voor rol speelt in hun leven en op welke manier zij hun talent kunnen
gebruiken.
Organisatie
Het Autismecafé Zutphen/Lochem is in Zutphen de eerste drie jaar de trekker geweest. Het
organiserende oudercomité heeft voor een andere opzet gekozen en gaat verder onder de naam
AutismenetwerkZutphen. Zij richten zich op het organiseren van thema-avonden voor en door
ouders.
Nu er geen initiatiefnemer in Zutphen meer is, heeft de PMO de rol op zich genomen om personen
en organisaties enthousiast te maken voor een programma op 5 april met jongeren met autisme.
Diverse personen en organisaties waren direct bereid mee te doen , waarbij het PMO de coördinatie
voor haar rekening heeft genomen.
Autismeweek in Zutphen
De afgelopen 3 jaar is er al aandacht besteed aan de autismeweek.
 In 2014 in samenwerking met MEE o/g met het ABC circuit als onderwerp,
 In 2015 met “Iets Drinken”, EEGA en het Engelenfonds-autisme, MEE o/g met het thema
werk
 In 2016 met coaches van diverse sportverenigingen met het thema sport en autisme.
 In 2017 o.a. met Engelenfond-autisme, “Iets Drinken”, Ixta Noa, Samenwerkingsverband
passend onderwijs, Perspectief Zutphen, Gemeente Zutphen. Dans & theaterschool
MarsBentum,Zutphen24 en diverse jongeren.
Het programma:
Na de opening is er ieder half uur een interview, presentatie over kunst, dans, werk en onderwijs en
in de pauze is er een informatiemarkt van deelnemende organisaties.
Plaats: Waterkacht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106
Tijd : 15.30 tot 19.00
Entree: gratis
“een andere blik verrijkt je leven” : Dus het wordt een mooie middag voor mensen met en zonder
autisme
.
Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Liesbeth van Burken, projectleidster (lid CCPMO )
telefoonnummer: 0646093941
Email; info@platformgcz.com

