Bijeenkomst Chillauti
Vrijdag 20 mei om 19.00 uur wordt er een bijeenkomst gehouden over het Chillauti in het
jongerencentrum Creon. Hierbij wordt er geïnventariseerd naar de behoeftes bij de jongeren
en ouders die te maken hebben met het autisme spectrum.
Het doel van het “Chillauti” is dat er een veilige plek gecreëerd wordt waar jongeren met
lotgenoten in contact kunnen komen doormiddel van een leuke dagbesteding. Daarnaast zal
het Chillauti gelegenheid bieden aan ouders om elkaar te ontmoeten en hun ervaringen met
elkaar te delen. Lijkt het jou een interessant project (als organisatie, burger) en wil je mee
helpen denken, organiseren of ben je als bezoeker geïnteresseerd, neem dan contact op met
Odette Haagsman odette@kulturhuswestervoort.nl of bel naar 0631333368. Adres van het
jongerencentrum is De Rosmolen 27.
Het project wordt medegeorganiseerd door het jongerencentrum Creon, Goed voor elkaar
team Westervoort en het expertisecentrum van MEE Gelderse Poort.

Uitnodiging Chillauti Westervoort!
Bijeenkomst voor ouders,
jongeren met Autisme uit Westervoort
en belangstellende organisaties.
Vragen voor de jongeren:
Wat zou je willen doen willen doen met leeftijdsgenoten?
Hoe vaak per maand zou je dat willen doen?
Voor wie is het?
Vragen voor de ouders:
Is er behoefte aan contact met andere ouders?
Zo ja hoe ziet dat er dan uit?
Welke vragen leven er bij de ouders?
Wil je actief zijn met het project voor de jongeren?
Op dit soort vragen gaan we met de bijeenkomst bespreken. Het doel is dat we inventariseren
wat de behoeftes zijn zowel bij de jongeren als bij de ouders.
We willen een veilige plek creëren voor jongeren die met het autisme spectrum te maken
hebben.
We willen graag met u in gesprek hierover. Doel is om tot een passend aanbod te komen zodat
ouders en jongeren uit Westervoort op de juiste manier ondersteund kunnen worden.
Wij zijn benieuwd naar uw/jouw ideeën hierover!
Kom je ook?
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

vrijdag 20 mei
19:00-20:30
Jongerencentrum Creon
De Rosmolen 27 Westervoort

U/jij wordt uitgenodigd door:
Odette Haagsman, Jongerencentrum Creon
Rik Hollak, Goed voor elkaar team Westervoort
Renée Reiss, MEE Gelderse Poort
Vragen? odette@kulturhuswetservoort.nl 06-31333368

