UITNODIGING
sASSkia & midASS vieren dit jaar hun 10de verjaardag!
Op donderdag 21 februari 2019 organiseert Autismeplus in UHasselt een Inleefdag
voor sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke prikkelverwerking en autisme.
Waarom vult midASS telkens opnieuw zijn broekzakken met stenen?
Hoe komt het dat sASSkia het gevoel heeft dat ze zweeft als ze stapt of in haar bed ligt?
Waarom eet midASS de wrangste zuurtjes zonder verpinken
en welk gevaren houdt deze laaggevoeligheid in?
Waarom helpt een verzwaarde pen of polsband midASS bij het schrijven?
Welke aanpassingen bij hoog- en laaggevoeligheid van de zintuigen kan je (preventief)
naar de persoon en de omgeving doen?
Hoe zorg je optimaal voor voorspelbaarheid, rust en veiligheid?
Wat zijn de positieve effecten van diepe druk en met welke eenvoudige materialen realiseer je dit?

sASSkia & midASS evolueert voortdurend en groeide in 10 jaar uit tot een interactief, omvangrijk en inspirerend
belevingsparcours, uniek in Vlaanderen en Nederland.
Je ervaart er de kwetsbaarheden en sterktes van mensen met ASS en een andere zintuiglijke prikkelverwerking.
Daarnaast krijg je concrete oplossingen alsook een uitgebreid aanbod van materiaal aangereikt waarmee je
adequaat kan afstemmen op de persoon en de omgeving.
Het geheel van opstellingen met concreet materiaal, klank, licht en beeld bezorgt je een beklijvende ervaring!
Tevens kan je er individuele ervaringsopdrachten uitvoeren, dvd’s over autisme bekijken en bladeren
in een vijftigtal boeken.
sASSkia & midASS richt zich naar iedereen die leeft en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme
en kwetsbaarheden in de zintuiglijke prikkelverwerking. Ook voor leerlingen secundair onderwijs, studenten
hogeschool en universiteit, stagiaires in het werkveld, jongeren en volwassen met autisme is sASSkia & midASS
een boeiende ervaring.
Van harte welkom!
Vriendelijke groeten
Reinhilde Vanderlinden
coördinator Autismeplus
Heb je interesse om sASSkia & midASS uit te lenen om in je eigen organisatie op te stellen? Of wil je het
inleefparcours voor een breder publiek openstellen en je bekend maken als een organisatie die investeert in
kwaliteitsvolle zorg en vorming? Kom langs en krijg alle informatie. Of kijk eens op www.autismeplus.be/visite.
Wil je graag meer info over deze Inleefdag? Mail naar info@autismeplus.be of bel ons op +32 (0) 476 88 67 39.
Op www.autismeplus.be vind je tevens uitvoerig informatie over sASSkia & midASS en andere vormingspakketten.
Graag vragen we je deze uitnodiging te bezorgen aan personen of organisaties die hiervoor interesse zouden hebben.
Hartelijk dank!
Vind Autismeplus ook op

.

Praktische Informatie Inleefdag sASSkia & midASS
Datum: donderdag 21 februari 2019
Locatie: UHasselt, Martelarenlaan 42 3500 Hasselt

Van 9.15 uur tot 21.00 uur. De bezoektijd bedraagt om en bij de 2 uur, maar je blijft zolang je wenst.
Instapmomenten worden voorzien op volgende tijdstippen: 9.15 uur, 10.00 uur, 10.45 uur, 11 uur, 11.45 uur,
13.15 uur, 14.00 uur, 14.45 uur, 15.30 uur, 16.15 uur, 17.00 uur, 18.00 uur en 19.00 uur.
Gelieve in je reservatiemail het instapmoment naar voorkeur te vermelden. Voor vroege inschrijvers is
dit uur gegarandeerd. Indien volzet, worden alternatieve instapmomenten voorgesteld.
Inschrijving: inschrijven is verplicht en kan via info@autismeplus.be of telefonisch op +32 (0) 476 88 67 39
Betaling: de dag zelf of vooraf via rekening Autismeplus IBAN BE 37 7805 9367 0628 BIC GKCCBEBB
met vermelding voornaam, naam (organisatie) + UHasselt Facturatie is mogelijk.
Toegangsprijs:
•

•
•
•

voor professionelen: 12 euro per persoon
Bij gelijktijdige inschrijving van 4 personen of meer per organisatie bedraagt het inschrijvingsgeld
10 euro per persoon.
voor (groot-)ouders: 7 euro per persoon / 12 euro per koppel
voor studenten: 3 euro per persoon
voor medewerkers en studenten van UHasselt: gratis

Bewijs van deelname wordt op vraag ter plekke meegegeven.

Hasselt is makkelijk per trein en bus te bereiken. Je kan je reisweg (trein, bus) uitstippelen via
www.delijn.be/nl/routeplanner of gebruik de app van De Lijn.

Het gebouw UHasselt, Martelarenlaan 42 (oude gevangenis) ligt op 15 à 20 minuten stappen van het
treinstation. Je verlaat het stationsgebouw via de voorkant, neemt onmiddellijk rechts en wandel je tot je
op een T komt. Dit is de Groene Boulevard (kleine ring rond stad). Je gaat dadelijk naar links en volgt deze
een 300 meter tot je aan je linkerkant aan de UHasselt bent.
Als je met de auto komt, kan je op volgende plaatsen parkeren.
•
Er zijn parkeerplaatsen op de Groene Boulevard, maar heel beperkt.
•
Parkings in de stad:
Bovengrondse parking Dusart - inrit via Groene Boulevard (vlakbij - 150 pl.)
Ondergrondse parking Dusartplein - inrit via Groene Boulevard of K. Boudewijnlaan (vlakbij - 800 pl.)
Ondergrondse parking Molenpoort - inrit via Kattegatstraat of Gasthuisstraat (5 minuten - 420 pl.)
•
Parking buiten de Groene Boulevard:
Bovengrondse parking ‘Astrid’ Koningin Astridlaan (15 minuten - 300 pl. - 1 euro voor 5 uren)

