
Uitnodiging 1 april 2022

Autismedag Cello

Bij Cello besteden we speciale aandacht aan de jaarlijkse Wereld 
Autisme Dag. We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten 
en inspireren! Je bent van harte welkom op vrijdag 1 april.

Voor wie is deze  dag?
Cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers van Cello. Deelname is gratis.

Waarom?
Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen en meer 
acceptatie voor mensen met autisme, zodat zij een goed 
leven hebben als volwaardig lid van onze maatschappij. 
Veel cliënten binnen Cello hebben een diagnose autisme. 
Autisme heeft grote impact op allerlei facetten in het leven 
van een persoon én dat van mensen in hun naaste omgeving. 

Thema: ‘Grenzen’
Ben of ken je iemand met autisme? Dan word je geconfronteerd met je eigen 
grenzen. Of het nu gaat om draagkracht, prikkels, intelligentie, gamen of relaties. 
Het is een hele klus om grenzen te stellen, te herkennen en te bewaken. Ook kan 
het een uitdaging zijn om juist je grenzen te verleggen. > Lees meer over landelijke 
activiteiten rondom dit thema: www.autismefonds.nl/autismeweek  

Programma
Er zijn interviews met ervaringsdeskundigen van Cello en lezingen van externe 
professionals. De praktijkcoaches autisme van Cello vertellen over hoe ze cliënten 
en collega’s helpen.

"Autisme is een klein woordje, maar de inhoud is zo groot!" 
Dit is een uitspraak van een cliënt die begeleid wordt door een praktijkcoach 
Autisme. Hij wil graag zijn eigen autisme beter begrijpen. Daarom gaan we met 
hem in gesprek om hem met boeken/plaatjes en woorden uitleg en tips te geven.’

Locatie
Multifunctioneel Centrum De Binckhorst, Waterleidingstraat 2 in Rosmalen

Tijd
Ontvangst vanaf 9.15 uur. Start programma 9.30 uur. We sluiten om 16.00 uur af 
met een drankje. Je kunt kiezen voor de ochtend, de middag of de hele dag. 

Nieuwsgierig geworden?
Meld je aan via deze link vóór 25 maart 17.00 uur. Meer weten? Mail naar: 
pcoachautisme@cello-zorg.nl Heel graag tot ziens!

Hartelijke groet,
Praktijkcoaches Autisme

datum vrijdag 1 april 2022 
tijd van 9.15 tot 16.00 uur
plaats Waterleidingstraat 2, Rosmalen

https://www.autismefonds.nl/autismeweek/
https://docs.google.com/forms/d/1ynA1V8Lg9o4vHbaudeFLFn0SSKGGx4TRnYZqWLfzZt8/edit?ts=62189b44
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