1 september 2015

Beste Lotgenoten,
Voor het eerst sinds lange tijd krijgen jullie weer een nieuwsbrief. We zijn van
plan om elke drie maanden een nieuwsbrief te sturen. Jullie zullen daarin
kunnen lezen wat er de komende maanden op de agenda staat. Daarnaast
zullen we laten weten wat de Commissie in de afgelopen tijd allemaal heeft
gedaan. Als jullie suggesties hebben over wat er nog meer in moet komen, dan
horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,
De Commissie

Planning
Inloop:










1 september 2015:
15 september 2015:
29 september 2015:
13 oktober 2015:
27 oktober 2015:
10 november 2015:
24 november 2015:
8 december 2015:
22 december 2015:

Spellenavond
Dagindeling en structuur
ASS en relaties
ASS en overheidsregels
Diagnose en behandeling, Henk Brand
Feestkrans maken onder leiding van Leo
Evaluatie 2015 en planning 2016
Knutselavond onder leiding van Katja
ASS en feesten

Leo en Anouk zullen elkaar afwisselen als gespreksleider.
Activiteiten:





6 september 2015:
3 oktober 2015:
7 november 2015:
20 december 2015:

Boerengolf
Stadsbezoek
Film met thema ASS
Bowlen

Commissie compleet
De Commissie in zijn geheel is verschillende keren bij elkaar gekomen, in het
begin iets vaker. De datums waren 13, 19 en 26 januari, 10 februari, 10 maart,
21 april, 19 mei, 16 juni, 3 juli en 4 augustus. Aanvankelijk hebben we vooral
gekeken naar hoe we het zouden gaan aanpakken. Toen we alles een beetje op
de rails hadden, zijn we wat dieper op bepaalde onderwerpen ingegaan. We
werken aan het leggen van contacten met personen en organisaties die ons
kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn wij bezig met het uitzoeken of we een
vereniging of stichting moeten worden.
Commissie Activiteiten
De Commissie Activiteiten is verschillende keren bij elkaar geweest voor het
plannen en tussentijds evalueren van de maandelijkse activiteiten. Dit
gebeurde op 24 maart, 30 april, 28 juni en 13 augustus.
Op 4 augustus is Cindy Schouten lid geworden van de Commissie. Ze neemt de
plaats in van Arno. Lijkt het je leuk om hier een handje bij te helpen informeer
dan tijdens een Activiteit of bijeenkomst naar de mogelijkheden bij Leo, Ronald
of Cindy.
Ook kun je zelf leuke nieuwe ideeën voor activiteiten aandragen via
lotgenotengroep-autisme@hotmail.com.
Commissie Communicatie
De Commissie Communicatie is bij elkaar geweest op 4 februari, 24 april en 15
juni. Daarnaast hebben we vaak overleg gehad via WhatsApp en Messenger.
We hebben veel tijd gestoken in het ontwerpen van de folder en het bouwen

van onze website. Verder bestaan onze werkzaamheden uit het versturen van
uitnodigingen en het leggen en onderhouden van contacten voor de groep.
Overige activiteiten van de Commissie
Op 12 maart hebben Mannolito, John en Monique overleg gehad met MEE
Zuid-Limburg. We hebben daar besproken op welke manier wij met elkaar
kunnen samenwerken in de toekomst. Voorbeelden van deze samenwerking
zijn de avonden over Brain Blocks en “verandering in de zorg”. Ook worden wij
vermeld op hun website.
Op 1 april hebben Mannolito, John en Sven folders uitgedeeld op de
Talentenmarkt van MEE.
Op 11 juni zijn John en Monique op huisbezoek geweest bij een nieuwe
Lotgenoot. In het kader van ons nieuwe buddy-systeem werd hij opgehaald
voor de eerstvolgende Inloopavond. Dit is van beide kanten heel goed bevallen.
Op 7 juli hebben John en Monique een bijeenkomst gehad met mevrouw Smit
van CMWW. We hebben het gehad over de Inlooplocatie. Als de vrijwilliger niet
beschikbaar is, zal John of Monique de sleutel ophalen bij haar. Ze vertelde ons
ook dat de ruimte in de toekomst mogelijk niet meer gratis beschikbaar wordt
gesteld. We zullen dan mogelijk een tegenprestatie in de vorm van
vrijwilligerswerk moeten leveren.
Op 26 augustus hebben John en Anouk de groep gepresenteerd tijdens de
Psycho Educatie van PsyQ Heerlen. Er is al afgesproken met AmaCura om dit in
de toekomst bij hen ook te doen.
Voor actuele informatie kunnen jullie altijd terecht op onze website
www.lgal.nl of op onze Facebook pagina.

