
Jongerencafé, een nieuw project in Leerdam!  

Binnenkort starten we in Leerdam met het Jongerencafé. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek 

voor normaal tot hoger begaafde jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme. Voor deze 
jongeren kunnen ‘gewone’ activiteiten wat te ingewikkeld zijn waardoor ze vaak thuis achter hun 

eigen ‘schermen’ blijven hangen. Met dit jongerencafé hopen we deze jongeren een gezellige en 

veilige plek te kunnen bieden waar ze zich ook op sociaal gebied verder kunnen ontwikkelen. Een paar 
ingrediënten van de avonden: gezelligheid, veel chips en cola, samen gamen of een bordspel doen, 

biljarten of ‘voetbaltafelen’, een avondje bowlen, etc.  
 

Wie wat en waar... 

Voor wie :  Jongeren met een vorm van autisme 

Wanneer :  Eens in de maand op vrijdagavond  

Waar :  Jongerencentrum M3, Q de Palmestraat 110 te Leerdam  

Kosten :  5 euro per keer (frisdrank, koek en chips zijn gratis)  

 

Open avond op vrijdagavond 30 oktober  

We starten met een open avond op vrijdag 30 oktober vanaf 19.30 uur in M3. Iedereen is van harte 

welkom, zowel jongeren, als ouders, vrienden en familie. Er is informatie over het AutiCafé en 

gelegenheid om sfeer te proeven en kennis te maken met de medewerkers.  
De volgende data zijn: vrijdag 13 november en 11 december 2015 

 
Wie werken er mee? 

Het is een persoonlijk initiatief, een zogeheten Burgerkracht-initiatief, opgezet met subsidie van de 

gemeente Leerdam. De organisaties MEE (hulpverlening voor iedereen met een beperking) en Yulius 
(GGZ-instelling) zijn betrokken voor de professionele ondersteuning.  

 

Vrijwilligers gezocht 

Voor dit project zoeken we ook nog een paar vrijwilligers. Vind je het leuk om deel uit te maken van 

een team, je verder te ontwikkelen op het gebied van autisme en begeleiding van jongeren en mee te 

denken hoe we dit nieuwe project tot een mooi succes te maken, stuur dan een mail naar 
marja.ploeg@solcon.nl of bel met Marja via 06 1411 9497. Er is professionele begeleiding op de 

achtergrond aanwezig en alle vrijwilligers worden via cursussen en coaching toegerust. Naast 
begeleiders zoeken we ook nog iemand voor het bijhouden van de website en iemand die goed is in 

het schrijven van wervende teksten voor de folders en de website.  

 
Meer informatie 

De initiatiefnemer is Marja Ploeg. Zij coördineert dit project ook. Marja is zelf moeder van twee 

kinderen met autisme en liep er tegen aan dat er voor jongeren met autisme weinig wordt 
georganiseerd in onze regio. Daarom is ze met hulp van professionals zelf gestart met een eigen 

initiatief. De gemeente Leerdam heeft inmiddels ook subsidie gegeven om het project goed op te 
kunnen starten. In het land lopen er vergelijkbare initiatieven die voorzien in een duidelijke behoefte. 

Ervaringen van andere projecten laten zien dat jongeren opbloeien en zich thuis voelen bij elkaar. Ook 

zoeken ze elkaar op buiten de café-avonden. En dat is ook onze hoop!   
 

Bel of mail voor meer informatie: 
Marja Ploeg 

Mobiel 06 1411 9497 
Marja.ploeg@solcon.nl 

https://www.facebook.com/auticafeleerdam  
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