
Verspreid mee het begripvirus 
voor mensen met autisme
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Weet je niet goed hoe dat moet? Geen nood.  
Vlaamse Vereniging Autisme biedt heel wat verschillende manieren om dat te leren. Want met 
wat begrip kom je echt heel wat dichter bij elkaar.

Bezoek onze prikkelcaravan
Onze prikkelcaravan laat jou ontdekken hoe mensen met autisme de wereld ervaren. Ze worden 
namelijk op een heel andere manier geprikkeld dan wij, en dat laten we jou in onze caravan aan 
den lijve ondervinden. Samen met onze partners Liga Autisme Vlaanderen, BlinkOut, ’t Passt, De 
Regenboog, Assjette & Autisme Limburg doen we het begrip voor mensen met autisme groeien.
 
Je vindt onze prikkelcaravan op volgende locaties:

1 april 2019   9u30 - 12u30 Kortrijk • Grote Markt

14u30  -17u30 Oostende • Wapenplein

2 april 2019 11u00 - 14u30 Brussel • onder de VRT toren

17u00 - 20u00 Leuven • Cinema ZED Andreas Vesaliusstraat

3 april 2019   9u30 - 12u30 Gent • Zuid Woodrow Wilsonplein

14u30 - 17u30 Sint-Niklaas • Waasland Shopping Center

4 april 2019   9u30 - 12u30 Antwerpen • Theaterplein

14u30 - 17u30 Geel

5 april 2019   9u30 - 12u30 Hasselt • Kolonel Dussartplein

14u30 - 17u30 Genk • Stadsplein

6 april 2019 13u00 - 18u30 BlueRun 4autism • Gent • Blaarmeersen

Nog manieren om dichter bij mensen met autisme te raken? Check! 
Kom naar één van onze inleefsessies autisme
We organiseren gedurende het hele jaar door inleefsessies in verschillende steden. Je kan lezen 
over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is een andere zaak. We dompelen je 
onder in de manier waarop mensen met autisme de wereld bekijken en aanvoelen. Je vindt alle 
data en locaties op iktoonbegrip.be.

Neem een kijkje op iktoonbegrip.be
Op onze site hebben we een heleboel eenvoudige tips verzameld waarmee je zelf aan de slag 
kan. Enkele voorbeelden? Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Praat mét en niet over iemand. Of 
kies voor een prikkelarme omgeving. Je vindt nog veel meer concrete tips op iktoonbegrip.be. 

Toon ook 
#begripvoorautisme zo 
zorgen we samen voor een 
autismevriendelijke wereld


