AUTI-MAATJE:
vrijwilligerswerking van Het Raster
www.hetraster.be

Wat is Auti-Maatje?
Veel personen met autisme en
hun gezin ervaren moeilijkheden
bij het invullen van hun vrije tijd.
Het Raster wil daarom kinderen,
jongeren en volwassenen met
autisme ondersteunen in hun
vrijetijdsinvulling. Auti-Maatje
is als vrijwilligerswerking
ondertussen uitgegroeid tot
een zelfstandig en volwaardig
werkingsaspect van onze
dienstverlening.

Bekijk zeker onze
belevingsfilm Auti-Maatje
op onze website eens!

Welke ondersteuning biedt
Auti-Maatje?
• Een door Het Raster gevormde vrijwilliger
helpt de persoon met autisme en zijn om
geving bij de invulling van zijn vrije tijd.
• Buitenactiviteiten worden laagdrempelig
gemaakt.
• Ouders en mantelzorgers krijgen hierdoor
wat extra ademruimte.

Mogelijke activiteiten met jouw
Auti-Maatje?
In samenspraak worden er leuke activiteiten
georganiseerd:
• samen gaan zwemmen, fietsen, wandelen
• een uitje naar de dierentuin, een museum
of een (pret)park, bezoeken
• koken, knutselen, voorlezen of samen
spelen
• …

Praktisch Verloop?

Kostprijs?

Indien je gebruik wil maken van Auti-Maatje
neem dan contact op met onze vrijwilligers
coördinator op 0491 62 69 86 of mail naar
auti-maatje@hetraster.be.

Het Raster rekent een kleine persoonlijke
bijdrage per activiteit.

Als wij een geschikte vrijwilliger voor jou heb
ben gevonden word je uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek en worden er concrete
afspraken gemaakt.

De vervoerskosten en algemene kosten van de
activiteiten worden betaald door de gebruiker
van Auti-Maatje.

“Ervaringen delen geeft zoveel energie,
zeker als ik nadien een mooie glimlach zie”

Het Raster heeft vier vestigingsplaatsen.
Op onze website www.hetraster.be vind je de wegbeschrijving.
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