Jaarverslag 2015
Januari
Begin januari hebben wij de 1e nieuwbrief van 2015 verstuurd.
Op zaterdag 10 januari is er een artikel in de Barneveldse krant verschenen over een 4-tal
gezinnen waar autisme een rol speelt.
Deze gezinnen zijn ook aangesloten bij Maatjeswerk Autisme.
Op woensdag 14 januari hebben wij een avond georganiseerd over Brain Blocks.
Brain Blocks is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassen( en hun omgeving) in
gesprek te gaan over autisme.
21 en 22 januari hebben wij een besloten filmavond gehouden op deze avonden is ik een
kleine privé setting de film Temple Grandin vertoond en naderhand zijn er mooie gesprekken
ontstaan.

Februari
We hebben op 2 februari een mail gestuurd naar de Rotary club om mee te dingen naar de
prijs vanwege hun 15 jarig jubileum.
Halverwege maart hebben te horen gekregen niet in de prijzen te zijn gevallen.
Op 4 februari is er een nieuwsbrief verstuurd. Deze zelfde avond hebben wij ook een
vergadering gehad met stichting Jeugdkans er is die avond besloten om een samenwerking
aan te gaan.
9 februari hebben Rob en Erica een gesprek gehad met Samenwerkingsverband Autisme
Gelderland. Maatjeswerk Autisme wil graag een partner worden.
Eind februari is bekend gemaakt dat we toe mogen treden als partner.

Maart
Opnieuw een artikel in de Barneveldse krant ‘Autisme niet te genezen, onbegrip wel’
naar aanleiding van de Barneveldse Autismeweek 2015.
Maatjeswerk Autisme organiseert op 24 maart de informatieavond ‘Gemeente Barneveld en
de Jeugdwet. Tijdens deze avond waren er ongeveer 50 personen aanwezig.

Autismeweek 2015 van zaterdag 28 maart tot en met zaterdag 4 april 2015.
Met diverse partners organiseren wij wederom een mooie week.
31 maart
1 april

2 april

Autisme Beleving door Ontdek Autisme
Filmavond Adam
Informatiemarkt in de bibliotheek
Theatervoorstelling Indiaan in huis door
Theatergroep Bint
Lezing door Karakter. Autisme is niet te
genezen, of toch wel??

Ook is dit jaar Kasteel Schaffelaar de gehele Autismeweek blauw verlicht.
Dit is mogelijk gemaakt door Geldersch landschap en Kasteelen

Over dit fenomeen is er door Rob een mooi pakkend blog geschreven.

April
Tijdens de Autismeweek verschijnt er ook een artikel in Het Verhaal.
Met de titel ‘Elke vorm van autisme is weer anders’
Deze maand is ook een heuse feestmaand want Maatjeswerk Autisme valt in de prijzen.
We zijn de winnaar van de MAEXchange stimuleringsprijs van € 500,= van Provincie
Gelderland.
Tijdens de raadsvergadering van 9 april heeft Erica spreektijd gehad ter verdediging motie
opschorten ouderbijdrage.

Nieuwsbrief April is halverwege deze maand verstuurd met daarin de aankondiging dat we
collecteren voor het Oranje Fonds.
Met deze collecte halen we een mooie € 490,60 op hiervan is de helft voor Maatjeswerk
Autisme en de andere helft voor het Oranje Fonds die dit gebruikt voor andere Goede doelen
in Gelderland.

Mei
De maand Mei is een rustige maand ook vanwege de Mei vakantie organiseren we niets.

Juni
In juni organiseren we een lezing ‘Autisme en voeding’’ door Jeroen de Haas.
Mirjam heeft deze lezing voorbereid gezamenlijk met Jeroen.
Deze avond was een schot in de roos, er kwamen 105 mensen op af en er kwamen
verschillende verzoeken voor een 2e lezing.

Juli
Vlak voor de zomervakantie nog een korte nieuwsbrief.
Zomerstop tot september.

September
Nieuwsbrief September daar delen we het nieuwsfeit dat we een samenwerking zijn
aangegaan met CJG Scherpenzeel.
Melden we de nieuwe data voor onze bijeenkomsten. En vertellen we over ons Maatjeswerk
Autisme YouTube kanaal.

Oktober
Op 7 oktober tijdens de Week van de opvoeding organiseren wij een avond over Passend
onderwijs i.s.m. CJG Barneveld en Gemeente Barneveld.
Aanwezig zijn ook het Samenwerkingsverband en Passend onderwijs en leerplicht
ambtenaar.
Mooie avond met ongeveer 50 aanwezigen waar veel informatie gedeeld werd en veel
vragen gesteld en beantwoord werden.
Ook zijn wij in de week van de opvoeding aanwezig bij een activiteit van het CJG te weten
het opvoedfestival.
Op 14-10 zijn wij aanwezig bij een activiteit van het CJG Scherpenzeel.
Zij vertonen de theatervoorstelling Indiaan in huis en wilde graag dat wij er bij zouden zijn
met voorlichting materiaal over Autisme en onze stichting.
Er verschijnt hierover ook een artikel in de Scherpenzeelse krant waarin wij ook genoemd
worden.

Oktober/November
3e week oktober komt er nog een nieuwsbrief uit daarin vertellen we een aantal nieuwtjes.
Begin november is Mirjam van Ravenswaaij toegetreden tot het bestuur.
Op maandagavond 16 november organiseren wij een inloopavond en op woensdagochtend
18 november een inloopochtend.
Deze maand zijn wij ook aangesloten bij Netwerk Ouderinitiatieven en hebben wij een
kennismakingsgesprek gehad en de allereerste vergadering bijgewoond.
We krijgen het mooie nieuws dat wij in 2016 in de maanden maart en april als goede doel bij
de AH emballage mogen hangen. Met de opbrengst hiervan kunnen wij weer mooie
activiteiten organiseren.
Eind november schrijft Erica het blog ‘Hoe overleven wij prikkelmaand December’

December
De eerste brainstormsessie voor de Autismeweek 2016 heeft plaatsgevonden.
En wederom een vergadering bij Netwerk Ouderinitiatieven.

