LGAL:
De Lotgenotengroep Autisme Limburg heeft als doel om lotgenotencontact aan te bieden
aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de provincie Limburg. Wij
stellen geen eisen op het gebied van begaafdheid, maar verwachten wel dat deelnemers
zich op hun gemak voelen in een groep en zich daarin redelijk kunnen uiten. Partners,
ouders en begeleiders zijn ook welkom. Dat maakt onze aanpak uniek.

Historie:
Omdat het voor mensen met autisme vaak moeilijk is om met andere mensen
contact te leggen en/of te onderhouden, heeft Mannolito Schuivens († 26-10-2015)
in 2012 het initiatief genomen om de lotgenotengroep op te richten. In eerste instantie
werden er alleen activiteiten georganiseerd. In 2014 kwamen daar de tweewekelijkse
lotgenotenavonden bij.

In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je bij ons mensen ontmoeten die jou begrijpen en steunen. Om de drempel voor deelname laag te houden rekenen wij geen contributie. Ook ben je niet verplicht om naar bijeenkomsten te komen.

Omdat de groep steeds groter werd, werd het voor Mannolito moeilijker
om de organisatie alleen op zijn schouders te nemen. Sinds het najaar van
2014 wordt de groep aangestuurd door een commissie. Deze komt elke drie maanden bij
elkaar. Onder die commissie vallen drie subcommissies: Lotgenotenavond, Communicatie
en Activiteiten. Sinds 3 maart 2016 zijn wij een stichting.

Door het organiseren van minimaal een activiteit per maand en een tweewekelijkse lotgenotenavond willen wij bereiken dat onze deelnemers:
•
•
•
•
•
•

Sociale contacten hebben en vriendschappen kunnen sluiten;
Meer stabiliteit hebben in hun dagelijks leven;
Zich lichamelijk en geestelijk beter voelen;
Minder afhankelijk zijn van professionele ondersteuning;
Een positieve kijk hebben op een leven met ASS en de kansen die er zijn;
Meer zelfvertrouwen hebben en beter communiceren.

We zijn een organisatie voor mensen met autisme, door vrijwilligers met autisme.
We werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme, verschillende instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Limburg en een aantal andere organisaties die mensen met ASS begeleiden.

Activiteiten:
Elke maand organiseert de commissie activiteiten minimaal één activiteit. Bovenop de kostprijs van de activiteit
rekenen wij € 1,- extra om de organisatiekosten te dekken.
De dingen die we samen ondernemen zijn heel divers.
Activiteiten die jaarlijks terugkeren zijn de barbecue na de
zomervakantie en het bowlen in december.
De planning vind je op het inlegvel of op
www.lgal.nl/?page=activiteiten.

Lotgenotenavonden van 19:00 - 21:30 uur:
Om de week op dinsdagavond organiseren wij een lotgenotenavond. De ruimte is open om
19:00 uur. Het programma begint om 19:30 uur. Allerlei onderwerpen rond ASS komen op
die avonden aan bod onder leiding van onze gespreksleiders die zelf ook een vorm van ASS
hebben. We nodigen ook af en toe een gast met een speciale deskundigheid uit. Serieuze
bijeenkomsten wisselen we geregeld af met een spellenavond of knutselen.
Deze avonden zijn kosteloos, maar we stellen een vrije gave zeer op prijs.
Koffie, thee en fris zijn tegen schappelijke prijzen verkrijgbaar.
De planning vind je op het inlegvel of op www.lgal.nl/?page=wanneer.
Adres locatie lotgenotenavond:
Wijksteunpunt Noord
Henri Dunantstraat 519,
6441 XR Brunssum
Informatie over reizen en parkeren vind je op
het inlegvel of op de website.
Interesse:
Wil jij ook graag deelnemen aan onze bijeenkomsten, stuur ons dan een e-mail met daarin
jouw gegevens. Bellen mag natuurlijk ook.
Als je het moeilijk vindt om naar een groep te komen waar je niemand kent, dan komen we
graag ook eerst op huisbezoek.
E-mail: info@lgal.nl
Telefoon: 06-48368955
Website: www.lgal.nl
Facebook: Lotgenotengroep Autisme Limburg
KvK-nummer: 65517210
RSIN: 856144083
IBAN: NL22 RABO 0308 9237 07
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