
Ook bij Cello besteden we aandacht aan de jaarlijkse Week van 
Autisme met een informatieve ochtend op donderdag 30 maart.  

Voor wie is deze informatieve ochtend? 
Cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers van Cello. 
Deelname is gratis.

Waarom
Tijdens deze ochtend vragen we speciale aandacht voor autisme.
Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen in autisme. Er 
meer acceptatie komt voor mensen met autisme zodat ook 
zij een goed leven hebben als volwaardig lid van deze 
maatschappij. We streven naar aansluiting in de samenleving 
(inclusie) en acceptatie van diversiteit. Ook bij Cello wonen veel cliënten 
met een diagnose autisme. Zij zijn allemaal uniek en hebben behoefte 
aan een plek in de maatschappij die bij hen past. 

Programma
Deze ochtend zijn er presentaties van twee ervaringsdeskundigen die zelf aan 
den lijve ondervinden waar je tegenaan loopt wanneer je gediagnosticeerd bent 
met een autismespectrumstoornis; 
Birsen Basar, ambassadeur van de NVA. Geeft in Turkije lezingen over autisme 
en vrouwen.
Claudia van Doorn (schrijfster, autisme specialist). Heeft een boek geschreven 
over haar dochter met autisme: Planeet Liefde. 
Na de pauze zullen er verschillende workshops en boekpresentaties worden 
aangeboden waarvoor je je in de ochtend voor op kunt geven. 

Nieuwsgierig geworden? Dan zien we je graag tijdens de Cello dag van Autisme!

Datum: donderdag 30 maart.
Waar: Multifunctioneel Centrum De Binckhorst, Waterleidingstraat 2, Rosmalen.
Tijd: van 9.00 tot 12.30 uur 

Medewerker of vrijwilliger meld je aan voor deze ochtend op het ontwikkelplein 
via deze link, vóór 22 maart 17.00 uur.      

Cliënten en ouders of vertegenwoordigers kunnen zich aanmelden door een 
mail te sturen naar het oplc@cello-zorg.nl voor 22 maart. 
Mail de volgende gegevens:                                                                                                                               
Naam: ……….                                                         0 Ouder/verwant 0 Cliënt 0 Anders    
Aantal deelnemers:   …..                                                                                                                           

Heb je nog vragen dan kun je deze mailen naar pcoachautisme@cello-zorg.nl

Hartelijke groet,
Praktijkcoaches Autisme - Cello   

Uitnodiging Dag van Autisme 2023 

“Hoe uniek ben jij? Diversiteit 
in het Autismespectrum”

https://ontwikkelplein.cello-zorg.nl/course/view.php?id=1135

