
 

   
 

 

‘Hoe zorgen we dat ook de brussen in ons gezin de aandacht krijgen die ze nodig hebben?’ 

‘Soms schaam ik me voor mijn broer, maar als een ander iets over hem zegt, zal ik áltijd voor 

hem opkomen!’ 

‘Nu ik niet meer thuis woon, wordt het contact met mijn zus anders; wanneer en hoe kan ik er 

voor haar en mijn ouders zijn?’ 

 

De contactgroep Autisme van Helpende Handen organiseert over deze en andere vragen 

opnieuw een ontmoetingsbijeenkomst. Deze avond is vooral bedoeld voor ouders en broers en 

zussen van kinderen en volwassenen met autisme die functioneren op ZML-niveau of die een 

intensievere vorm van dagbesteding nodig hebben. Het thema is  

 

Brussen: helpen en geholpen worden (deel II) 
in gesprek over en met broers en zussen van mensen met autisme en verstandelijke beperking 

 

In veel gezinnen zijn er meer kinderen dan alleen de zoon of dochter met autisme en een 

verstandelijke beperking. Als ouders kunt u vragen hebben, bijvoorbeeld hoe u ook voldoende 

tijd en aandacht aan de brussen kunt besteden. Als brus kun je een zoektocht ervaren tussen 

het opkomen (of je soms misschien schamen) voor je broer of zus, maar ook de contacten met 

je leeftijdsgenoten en je relatie met je ouders. 

 

Medewerkenden 

Vorig jaar hebben we met twee sprekers van PPG Siloah over dit onderwerp nagedacht. Dit jaar 

organiseren we deel II: Mevrouw A.E. (Annelies) Kriekaard, werkzaam voor de Praktisch 

Pedagogische Gezinsbegeleiding van Siloah, hoopt opnieuw bij ons te zijn. Daarnaast hebben we 

enkele ervaringsdeskundigen (een vader en twee brussen) bereid gevonden met ons het 

gesprek aan te gaan. Een interactieve bijeenkomst waarin veel ruimte is voor het bespreken van 

ervaringen! We hopen tijdens deze bijeenkomst behalve ouders ook brussen (vanaf 16 

jaar) te ontmoeten. Bent u, ben jij er ook bij? 

 

Informatie en aanmelding 

Vanwege de coronamaatregelen, is het op dit moment niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten. 

Daarom bereiden we een online-bijeenkomst voor, die we via Microsoft Teams aanbieden. De 

bijeenkomst wordt gehouden Deo volente donderdagavond 11 maart 2021. 

Vanaf 19.30 uur zal er mogelijkheid zijn om deel te nemen; de bijeenkomst begint om 19.45 uur. 

Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht en kan via onze website.  

Enkele dagen voor de bijeenkomst krijgt u alle benodigde informatie om de bijeenkomst via uw 

computer of telefoon bij te wonen. Om de privacy van alle deelnemers te waarborgen, wordt deze 

link alleen toegestuurd aan mensen die zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld. We vragen 

u een koptelefoon of oordopjes aan te sluiten, zodat het gesprokene tijdens de bijeenkomst niet 

door anderen dan door u te beluisteren is. Als u met meerdere personen uit uw huishouden wilt 

deelnemen, vragen we u indien mogelijk met verschillende mailadressen aan te melden, zodat 

ieder zelfstandig kan deelnemen. 

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van Helpende Handen. Als u nog geen lid bent, kunt u dit 

worden via www.helpendehanden.nl/lidworden 

 

Van harte welkom! 

https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/autisme-en-een-verstandelijke-beperking.html
http://www.helpendehanden.nl/lidworden

