AUTENTIEK
Autismezorg, een levenslang nodig
“Ik heb zorgen over onze zoon. Hij is 14 jaar en heeft PDD-Nos. Hij
communiceert haast niet. Heeft geen vrienden waar hij geregeld mee
speelt. Hij heeft alleen maar interesse in zijn computer. De hele dag
gamen of met de telefoon spelen dat is alles wat hij doet. Kunnen jullie
hem niet leren hoe hij contact moet maken? En kunnen jullie hem ook niet
bijbrengen hoe hij zelfstandig moet worden?”

Zomaar een vraag waarmee we bij AUTENTIEK van tijd tot tijd worden
geconfronteerd.
Mensen die bij ons terecht komen zoeken ondersteuning, begeleiding of
educatie op het gebied van autisme. Autisme is een aangeboren en
levenslang durende ontwikkelingsbeperking, die tot gevolg heeft, dat
mensen met die beperking informatie slecht verwerken, opslaan en
reproduceren. Dit heeft weer gevolgen voor de communicatie, de
verbeelding en de sociale interactie.
Onder het begrip autisme vallen de beperkingen klassiek autisme,
syndroom van Asperger, PDD-Nos en MCDD, syndroom van Heller en
syndroom van Rett. Als verzamelnaam voor deze beperkingen wordt in
Nederland vaak de aanduiding autismespectrumstoornis (afgekort als ASS)
gebruikt. ASS komt voor in ieder milieu en op alle intelligentie niveaus.
Specifieke en gespecialiseerde zorg op christelijke grondslag is voor deze
mensen moeilijk te vinden. AUTENTIEK richt zich speciaal op mensen die
vanuit hun christelijke achtergrond op dit gebied hulp zoeken.

Wie zijn wij
AUTENTIEK is een kleine christelijke organisatie, die jongeren en
volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) vanuit PGB
wil helpen grip op hun leven te krijgen. We doen dit vanuit onze 28 jarige
ervaring met mensen met autisme. Wij hanteren voor onze diensten geen
leeftijdsgrens.
Naast de personen met een ASS, richten wij ons ook op de personen in de
directe omgeving van hen. Dat doen we door middel van ondersteuning aan
de ouders, maar ook door het verspreiden van de kennis over en het begrip
voor autisme. We gebruiken daarvoor workshops, lezingen en
gastcolleges.Onze workshops en lezingen over ASS geven we aan scholen,
kerken, bedrijven, (ouder)verenigingen en particulieren. Onze gastcolleges
geven we op scholen vanaf MBO niveau.
We begeleiden niet alleen in de thuissituatie, maar ook (jong) volwassenen
die zelfstandig wonen en zelfs gezinnen waarin een of meer personen een
ASS diagnose hebben. Voor ons is het belangrijk, dat een persoon met een
ASS zoveel als nodig is, gedurende zijn hele leven een beroep op ons kan
doen. We noemen dit levensloopbegeleiding.

Levensloopbegeleiding
De levensloopvisie van AUTENTIEK houdt in, dat wij onze
cliënten willen helpen zo zelfstandig mogelijk in het leven te
staan. Wij doen dit door mensen met een ASS op een zo
breed mogelijk terrein te ondersteunen en te begeleiden.
We noemen een paar van deze terreinen:
• centraal aanspreekpunt en coördinatiepunt zijn voor een cliënt,
• adviseren en ondersteunen bij aanvraag PGB, Wajong etc.,
• begeleiding op vakantie,

REACTIES UIT HET VELD
Rieke Schreuder, intern begeleidster,
Basisschool De Wijngaard, Doetinchem
Kees en Heleen van Dorsten hebben op
onze school een workshop over autisme
verzorgd. We hebben veel en
afwisselende informatie gekregen. Je
kunt merken dat deze mensen veel
ervaring en ook een dosis nuchterheid én
vertrouwen op God hebben. Mooi om
mee te maken. Daarna kregen we een
uitgebreide reader waar we later nog
mee aan de slag konden, zodat we
schoolbrede afspraken kunnen maken.
Annemiek van Luunen, ambulant
begeleidster, REC Vierland
Ik heb Heleen (een van de eigenaren van
AUTENTIEK) altijd ervaren als zeer
betrokken met een enorme
deskundigheid. In mijn werk heb ik veel
kennis gehaald bij Heleen, ik kan altijd
met haar brainstormen over situaties
o.a. door haar enorme inlevingsvermogen, óók naar mensen die niet
bekend zijn met de stoornis in het ASS
veld. Zij is altijd bereidt tot het
verzorgen van voorlichting, zowel in
groepen als individueel. Zij is een steun
en toeverlaat voor ouders met een of
meer kinderen die bekend zijn met een
stoornis binnen ASS.
Ursula Weber, Maatschappelijk werk,
Deeltijd jongeren, Leo Kannerhuis,
Doorwerth
Via het EHBA (Eerste Hulp Bij Autisme,
uitgave van de NVA) ben ik in aanraking
gekomen met AUTENTIEK. De deskundige
en snelle hulpverlening met ruime kennis
en ervaring met autisme heb ik als zeer
prettig ervaren. Het echtpaar van
Dorsten biedt naast crisisopvang ook
andere opvang en ondersteuning voor
mensen met autisme. Het was een
verademing dat er zo snel een oplossing
gevonden kon worden. Ik heb dan ook
met enthousiasme AUTENTIEK aan
collega’s aangeraden

AUTENTIEK
• ondersteuning middels e-mail,
• opleiden van leraren, verzorgers, begeleiders, werkgevers etc.,
• ambulante begeleiding,
• opvoedingsondersteuning voor ouders,
• begeleiding op stageplaats en op werk (ook ondersteunen van de
werkgever),
• enzovoorts.

Uw steun
Vanwege de bezuinigingen van de overheid op het persoonsgebonden
budget (PGB), dreigt een hoop specialistische en op de persoon
toegesneden begeleiding te verdwijnen.
Als christenen hebben wij een taak om voor de naaste te zorgen, zeker
wanneer deze in een zwakke positie verkeert. Voor velen dreigt dit te
vervallen, omdat er geen PGB’s meer worden afgegeven of daarop sterk
bezuinigd wordt.
Ook christenen zijn dan veelal aangewezen op grote (seculiere)
organisaties die veelal niet de specialistische kennis voorhanden hebben en
niet het maatwerk kunnen leveren dat nodig is.
Ook het werk van AUTENTIEK dreigt te verdwijnen, daarom zouden wij
een (eenmalige) donatie zeer op prijs stellen. Bent u een kerkelijke
organisatie dan zou u ons kunnen helpen door opname in het kerkelijk
collecte rooster. Hiermee maakt u het mogelijk voor mensen met een ASS
om gespecialiseerde en op maat geleverde hulp te blijven ontvangen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of een kijkje
nemen op onze website www.autentiek.nl.
Namens onze cliënten bij voorbaat dank voor uw tijd en uw aandacht.

REACTIES UIT HET VELD
K.E. Spilt
Wij hebben een zoon met klassiek
autisme. Wij hebben gekozen voor
logeeropvang (kortdurend verblijf) bij
Kees en Heleen van Dorsten. Zij gaan op
een positieve, professionele en
respectvolle manier met de kinderen
om en geven ons goede adviezen voor
de thuissituatie. Vergeleken met onze
ervaringen bij vorige logeeradressen
kunnen we zeggen dat we alle
vertrouwen in AUTENTIEK hebben en
dat we onze zoon met een gerust hart
achterlaten. Hij heeft er ook elke keer
weer zin in om terug te komen.
Marijke Bos, Huisvrouw
Ik heb begeleiding van deze instelling
en ben er zeer tevreden over. Er komen
tips/adviezen, maar ook ik zelf kan
aandragen wat we doen.
Jan Boersma, Predikant

AUTENTIEK
C. van Dorsten
Oudeveen 63
3905WD Veenendaal
06-44028983
contact@autentiek.nl
www.autentiek.nl
Rabobank 1444.07.752
IBAN NL10RABO 0144407752

Twee keer heb ik een avond bijgewoond
die voor onze gemeente verzorgd werd
vanuit 'AUTENTIEK'. De eerste avond
was bestemd voor catecheten en
jeugdleiders, de tweede avond vooral
voor ouderlingen en diakenen. Tijdens
beide avonden heb ik veel positieve
reacties gehoord: mensen kregen het
gevoel dat ze wat meer inzicht kregen
in de problematiek van autisme en wat
daaraan verwant is. Tegelijk was het
niet alleen theoretische wijsheid (op
zich natuurlijk belangrijk genoeg), maar
tegelijk ook praktische handvatten: wat
kun je verwachten, wat doe je wel, wat
doe je niet, wat is verstandig, enz.

