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“Is het nu echt nodig dat ik coaching ga nemen voor Elselina?
Tegenwoordig heeft iedereen autisme. Vroeger was dit toch helemaal niet zo. Het zal wel een modeverschijnsel zijn!” (Het klopt
dat u nu meer hoort over autisme. Vroeger waren er minder prikkels en meer structuur, waardoor iemand met autisme minder
snel vast liep.)
“Je denkt toch niet dat wij samen coaching gaan nemen. M’n
vrouw met autisme moet maar veranderen. Ik echt niet! Zij gaat
maar alleen coaching nemen! En trouwens wat zullen de mensen
wel niet zeggen als wij iedere week coaching gaan ontvangen.”
(Mensen met autisme hebben een informatieverwerkingsstoornis
en kunnen dus maar beperkt veranderen!)
“Mijn man vindt het niet nodig dat we coaching gaan zoeken voor
Elselina. Haar gedrag valt best wel mee allemaal en het gaat vanzelf wel over als Elselina ouder is, zegt hij”. (Het negatieve gedrag
gaat niet vanzelf over. Het wordt juist moeilijker om hier positief
mee om te gaan.) Familielid: “Maar je gaat toch geen coaching
nemen. Het is altijd zo’n lief meisje als zij bij mij is en dat hoorde
ik de juf op school ook zeggen. (Dat klopt! In de thuissituatie is
iemand met autisme anders dan bij vreemden, omdat hij of zij zich
daar ‘veilig’ voelt!)

Speelnatuur Tiengemeten
viert VIJFJARIG bestaan
Het is feest op het eiland in het Haringvliet: Speelnatuur Tiengemeten bestaat vijf jaar. Een speelplek van meer dan 4,5 hectare
ongerepte wildernis, waar kinderen zich naar hartenlust kunnen
uitleven en meer leren over dieren en planten. Het jubileum wordt
gevierd met de bouw van een speciaal vogelhuis én een spiksplinternieuwe touwbrug. Speelnatuur Tiengemeten is 1 april open
gegaan en is tot 31 oktober geopend. Kijk voor meer informatie op
www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten.

Mag ik u wat vragen? Valt het best wel mee? Zijn u en de persoon met autisme echt niet aan het overleven? Zijn er regelmatig
momenten dat het echt niet gezellig is in huis? Wat heeft iemand
met autisme nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij? Wat zou coaching voor u en en de persoon met autisme
opleveren? Het is heel belangrijk dat niet alleen de persoon met
autisme, maar ook de omgeving uitleg ontvangt over autisme. En
daarnaast dat er vaardigheden worden aangeleerd om zo goed
mogelijk om te gaan met autisme. Blijf dus niet langer wachten
tot het allemaal vanzelf goed zal komen, of tot uw kind op de
middelbare school zit en de problemen groter worden. Zoek zo
vroeg mogelijk hulp!

Contactgegevens
Autisme Coaching Susiane
Tel. 06-37184149 | www.AutismeCoachingSusiane.nl
Suzan is coach op het gebied van Autisme. Ze werkt met de
methodiek: Geef me de 5 - Auti-communicatie en Teken je
gesprek. In haar columns schrijft ze over haar ervaringen en
geeft tips over het omgaan met autisme.

