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 In stijl op stap   

 Veelzijdig speelgoed   

 Opvallend 
regenpak   

 In stijl op stap met de kleine, met de Napper serie 
van KipKep is dat geen probleem! De verzorgingstas 
ziet er goed uit en is lekker praktisch. Uniek 
aan deze hip vormgegeven verzorgingstas is het 
speelmatje aan de buitenzijde. Ideaal om daarop 
een kindje te laten spelen, te verschonen of gewoon 
even neer te leggen. Of als dekentje in de auto. 
Genomineerd voor de Baby Innovation Award 2018. 
Prijs: € 59,95, te koop bij Kipkep.com.   

 De Wishbone Flip is een loopauto, hobbelpaard, schommel, 
poppenwieg en loopkar in één. Je kunt erop hobbelen en 
met het onderstel omgedraaid kun je erachter lopen of op 
zitten en rijden. Praktisch is dat het speelgoed meegroeit en 
daardoor geschikt is voor kinderen van 1 tot 5 jaar. Te koop 
voor € 149,00 bij Greenjump.nl.   

 Met dit regenpak kun je 
gezien worden in een 
Hollandse plensbui. De 
olifantenprint zorgt voor een 
vrolijk tintje. Te koop voor 
€ 54,95 bij Musjes.com.   
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 Een jaar geleden zat tegenover mij de Media-adviseur van het 
Eilanden Nieuws. Hij stelde toen voor, om als PR, een column te 
schrijven over mijn ervaringen op het gebied van autisme. En… nu 
is dit weer al mijn laatste column.

    Ik hoop dat u gelezen heeft dat het begrijpen van het gedrag van 
iemand met autisme heel belangrijk is. Iemand met autisme voelt 
zich dan ‘veilig’ bij u en kan zich verder ontwikkelen.

    Ik hoop dat u gelezen heeft dat het voor iemand met autisme 
niet een niet willen is, maar een niet kunnen. En dat iemand 
met autisme op school, op het werk, op de jeugdvereniging, in 
de kerk, enz. ander gedrag laat zien als in de thuissituatie. Thuis 
voelt iemand met autisme zich ‘veilig’ en laat dan bijvoorbeeld 
agressief gedrag zien, terwijl hij/zij dit op school niet altijd laat 
zien. Hierdoor voelen de ouder(s) zich vaak onbegrepen door de 
ander.

    U weet nu dat iemand met autisme veel duidelijkheid (wie?, wat?, 
waar?, wanneer?, hoe?) en structuur nodig heeft. En dat iemand 
met autisme geen dingen aanleert door te ervaren, echter dat 
deze aangeleerd dienen te worden, wil hij/zij zich verder gaan 
ontwikkelen.

    Mijn vraag aan u is om iemand met autisme te accepteren zoals 
hij/zij is met zijn/haar talenten en beperkingen.

    Als u uitleg over autisme wilt ontvangen of tips hoe om te gaan 
met iemand met autisme dan is er volgend jaar de mogelijkheid 
om een workshop te volgen. Tijd en datum kunt u lezen op mijn 
website.

    Verder wil ik iedereen bedanken die deze columns hebben 
gelezen. En ik wens degene die met autisme te maken hebben 
veel wijsheid en nabijheid van God toe.   


