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OMSCHRIJVING

Bij de begeleiding van gezinnen met personen met autisme nemen brussen, broers en zussen, een
bijzondere plaats in. Vele ouders beseffen dit en uiten geregeld hun vragen en bezorgdheden rond de
brussen. Brussen geven meermaals aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning.Dit groepsprogramma
voor brussen biedt een antwoord. Het beschrijft een reeks van elf grondig uitgewerkte bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de hand van informatie, inleefoefeningen, thuisopdrachten,
uitwisselingsmomenten op zoek gegaan naar wat autisme precies is. Er wordt ook stilgestaan bij wat het
betekent om brus te zijn en hoe hiermee om te gaan. Naast de beschrijving van de bijeenkomsten bevat het
boek een theoretisch kader en een werkmap voor de brussen zelf. Het programma is geschikt voor brussen
van 9 tot 13 jaar en steunt op een jarenlange, positieve ervaring van een thuisbegeleidingsdienst voor
mensen met autisme."Het bulkt van voorbeelden, oefeningen en ideeën en de handige bijlagen zijn
gebruiksklaar te downloaden op www.dl.garant-uitgevers.eu downloaden.Het kriebelt dan ook om er
onmiddellijk mee aan de slag te gaan."Autisme Centraal, jrg. 32, nr. 6, blz. 9.Annelies Snoeckx is
pedagoge en werkt als teamco rdinator bij Het Raster, een thuisbegeleidingsdienst voor mensen met
autisme, met vestigingen in Antwerpen, Turnhout, Leuven en Vilvoorde. De directeur van Het Raster is
Erik Buelens.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

11-12-2009 Werken aan een strategie om aan te passen aan ... Megaklus ProRail Den Bosch live te volgen
... Connexxion steekt geld in Superbus 17-07-2006 :

Superbrus, een megaklus : begeleidingsprogramma voor brussen met een broer of zus met autisme /
Annelies Snoeckx. - Antwerpen : Garant, 2012. - 224 p. : ill.

Tijdens de helse dagen en slapeloze nachten als arts in opleiding hield Adam jarenlang in het geheim een
dagboek bij.
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