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Levensgenieter zoekt maatje
Hallo, mijn naam is Martijn, ik ben 40 jaar en woon in Drunen. Ik heb een lichte vorm 
van autisme (asperger). Ik ben op zoek naar een maatje, man of vrouw, waar ik leuke 
dingen mee kan doen. Overdag doe ik vrijwilligerswerk bij een fietsenstalling en ik 
heb verschillende hobby’s zoals tennis, wandelen, fietsen, winkelen, voetbal kijken en 
naar de bioscoop gaan. Maar boven alles ben ik een levensgenieter. Dus ben jij iemand 
die ook op zoek is naar een maatje om de bovenstaande dingen mee te kunnen doen? 
Reageer dan naar het e-mailadres: martijnmeijer1976@hotmail.com  
Alvast bedankt en hopelijk tot snel.

Wie herkent ernstige vermoeidheid?
Wij willen als ouders heel graag in contact 
komen met mensen die ook onderstaande 
ervaring meemaken. Het gaat om onze zoon, 
hij is 22 jaar en heeft ASS. Hij is gedurende 23 
weken ernstig vermoeid en daarna heeft hij 
een periode van ongeveer 4 weken met een 
matig energieniveau. Dit patroon herhaalt 
zich constant. Met vriendelijke groet, Ellen 
& Johan Beenen
Contact via e-mail: beenen31@zonnet.nl

Sociale contacten gezocht
Ik - vrouw, 52 jaar, 2 jaar geleden ge-
diagnosticeerd met ASS - ben op zoek 
naar lotgenoten of naar mensen zon-
der diagnose, maar die wel begrijpen 
en accepteren dat ik ASS heb. In de 
regio van Bergen op Zoom. 
Reacties graag naar 
evatimmerman49@gmail.com

Gezocht: 
Kinderen voor onderzoek naar ‘beloning’
Wij zoeken kinderen tussen de 8 en 11 jaar die met hun ouders willen meedoen aan weten-
schappelijk onderzoek naar ‘leren door middel van beloning’ bij de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Daarvoor zoeken wij kinderen zonder psychische klachten en kinderen met de diagnose 
ADHD of ASS. Het doel is om te onderzoeken hoe kinderen met ADHD en ASS van elkaar ver-
schillen in het leren door middel van sociale beloning (speeltijd met de ouders/verzorgers) 
en materiële beloning (geld of cadeautje). 
Voor een informatiepakketje kunt u mailen naar disneyonderzoek@rug.nl met vermel-
ding van naam, adresgegevens en voor welke groep uw kind in aanmerking komt (ASS, 
ADHD of zonder diagnose).

Wie wil gratis door mij gecoacht 
worden in Groningen?
Mijn naam is Miriam en ik heb en-
kele jaren geleden de diagnose ASS 
gekregen. Vanuit mijn eigen ervaring 
ben ik op mijn werk begonnen met 
het coachen van cliënten die worste-
len met hun autisme. Omdat ik mij 
verder in het coachen wil bekwamen, 
ben ik gestart met de opleiding Au-
tismecoach. Ik ben daarom op zoek 
naar mensen die gratis door mij ge-
coacht willen worden in Groningen. 
Herken jij jezelf in (kenmerken van) 
autisme? En kun je praktische tips 
gebruiken hoe je stress en spanning 
kunt verminderen of hoe je beter om 
kunt gaan met de chaos in je hoofd? 
Wil je handvatten krijgen om beter 
te communiceren over wat je denkt 
en voelt? Neem dan contact met mij 
op door een mailtje te sturen naar: 
miriamaut.of.the.box@gmail.com
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Oproepjes

Wilt u ook een oproepje plaatsen? Mail uw bericht dan o.v.v. ‘Oproepjes’ naar redactie@autisme.nl. Vermeld erbij of het 

oproepje is bedoeld voor Autisme Magazine, voor het ‘prikbord’ op onze website Autisme.nl en/of onze Facebookpagina. 

Inzenden voor de volgende editie kan tot 18 april 2017. Meer actuele oproepjes vindt u op onze site.

Prikbord

Deelnemers gezocht voor ‘NVA-Pilot 
Ouderen met autisme’ in Amsterdam

We zoeken OUDEREN (55+) MET AUTISME (met of zonder 
diagnose) die in Amsterdam wonen, en op zoek zijn 
naar een vrijwilliger die als maatje bijvoorbeeld: 
• u gezelschap biedt (bijvoorbeeld bij een kopje koffi e/thee)
• u helpt bij het op orde brengen en houden van de 
 (fi nanciële) administratie
• u kan begeleiden naar zorgverleners en ziekenhuizen
• met u levensvragen kan bespreken
• met u boodschappen kan doen en/of samen koken en eten
• met wie u samen ontspannende activiteiten kunt 
 uitzoeken en ondernemen 
• samen met u naar een kerkdienst gaat

Ook partners of familieleden kunnen reageren. Laat ons uw wen-
sen weten via een mail aan dolien.buijs@autisme.nl of  telefo-
nisch 06-50 62 60 14. Vermeld daarbij uw woonsituatie. Hebt u 
naar aanleiding van deze oproep vragen? Ook daarover kunt u 
mailen of bellen met Dolien Buijs.
Bent u huisarts, wijkverpleegkundige, thuishulp, zorgmedewerker 
in een instelling, etc., en kent u een oudere man of vrouw met au-
tisme die behoefte heeft aan een vrijwilliger, dan horen we dat ook 
graag.

Daarnaast zoeken we VRIJWILLIGERS die iets willen betekenen voor 
ouderen (55+) met autisme (met of zonder diagnose) in Amsterdam
Bent u bekend met autisme, voelt u zich betrokken bij de doelgroep, 
heeft u tijd (dagen en tijden in overleg) en heeft u er plezier in om samen 
alledaagse en ontspannende activiteiten te ondernemen en zo nodig 
ondersteuning te bieden, dan nodigen wij u van harte uit om te reage-
ren. Ook degenen die al vrijwilliger zijn bij een maatjesproject kunnen 
reageren. Dit kan via een mail met uw voorkeur van activiteiten en uw 
motivatie aan dolien.buijs@autisme.nl Ook voor vragen kunt u mailen 
met Dolien Buijs. De NVA gaat niet zelf een vrijwilligersdienst opzetten 
maar brengt u in contact met bestaande vrijwilligersorganisaties in Am-
sterdam. Het project richt zich zowel op zelfstandig wonende ouderen, 
als ouderen in een zorginstelling.

De vrijwilliger en de deelnemer bepalen samen hoe ze hun tijd invullen. 
Centraal doel is het doorbreken van het sociaal isolement waarin veel 
ouderen met autisme zitten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: 
• gezelschap bieden: voorlezen, kopje koffi e of thee drinken, 
 spelletjes spelen, tuinieren, etc.
• samen een activiteit ondernemen zoals wandelen, 
 bezoeken van museum, concert, kerkdienst
• helpen bij het op orde brengen en houden van de 
 (fi nanciële) administratie 
• begeleiden naar zorgverleners en ziekenhuizen
• levensvragen mee bespreken
• stimuleren om andere contacten aan te gaan en eigen 
 activiteiten te ontplooien in de buurt

Veel informatie over ouderen met autisme, tips voor de zorg en 
ervaringsverhalen kunt u vinden op onze website 
Autisme.nl/senioren

DE PILOT ‘OUDEREN MET AUTISME’ IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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