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Vlaamse Vereniging Autisme 
brengt mensen met autisme,  
hun ouders, familie en sociaal 
netwerk samen.

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) wil 
onze samenleving motiveren en acti-
veren zodat mensen met autisme en hun 
omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrek-
kend vanuit hun kwaliteiten en rekening 
houdend met hun specifieke noden.  

Ons ideaal is een samenleving die open-
staat voor autisme en waar diversiteit als 
een meerwaarde wordt ervaren.



Een luisterend oor kan een ware wel-
daad zijn voor mensen met autisme,  
ouders, partners... De kracht van 
‘je verbonden voelen’ met mensen 
die begrijpen wat je meemaakt  
tijdens de zoektocht naar een  
diagnose, hulpverlening, leven met  
autisme ... is niet te onderschatten.
VVA stimuleert verbindende gesprek-
ken via verscheidene initatieven:

Aan de Autismetelefoon luisteren  
persoonlijk betrokkenen (personen  
met autisme, ouders, parners...) naar je 
verhaal en denken mee over vragen en 
bezorgdheden.

In het Infohuis Autisme ontmoet je 
persoonlijk betrokkenen in levende  
lijve. Een ontmoetingsmoment waar 
je je hart kan luchten, en vrijblijvend  
ervaringen kan uitwisselen.

Even jouw hart luchten, van gedachten 
wisselen rond autisme of begrip vinden 
bij iemand met een gelijkaardig verhaal 
kan ook bij onze contactbondgenoot. 

Je kan bij vva@autismevlaanderen.be 
met jouw vragen en verhaal terecht. 

Leren van elkaar en (h)erkenning  
vinden door het delen van ervaringen is 
enorm verrijkend en de motor van onze 
bondgenotenwerking. 

Neem deel aan onze regiowerking: 
regionale bijeenkomsten voor, door en 
gericht op persoonlijk betrokkenen. En 
in velerlei vormen: infobijeenkomsten, 
gespreksavonden, getuigenissen, in-
leefsessies autisme ...

Tijdens onze vormingen gaan  
persoonlijk betrokkenen samen aan de 
slag en versterken elkaars kracht om de  
eigen situatie te veranderen.

www.autismevlaanderen.be

 

Het respect 
dat je voelde in 

de voordracht voor 
personen met en ook 

zonder autisme is  
uitzonderlijk.  

Dank!

Wat doet VVA? 

VVA is stuwende kracht achter tal van initiatieven. Een greep uit ons aanbod:

Luisterend oor Bondgenotenwerking



Sensibilisering

Lid worden?

autismetelefoon 078/152 252
vva@autismevlaanderen.be

VVA gaat voor een autismevriendelijke 
samenleving waar +42.000 Vlamingen 
met autisme en hun omgeving kunnen 
rekenen op meer begrip.

We informeren: met een jaarlijkse 
campagne, publicaties in de pers, deel-
name aan tal van beurzen ...

We engageren ons in beleidsoverleg 
met overheid en maatschappelijke ac-
toren.

Raadpleeg ons gratis infopakket,  
boordevol basisinformatie over onze 
werking en autisme. Vraag het aan via 
www.autismevlaanderen.be.

Neem een abonnement voor 40 euro 
op het VVA Magazine, met tal van  
verhalen en nieuws over autisme. 

Enkel persoonlijk betrokkenen en  
personen met autisme kunnen lid 
worden. Je gezin is reeds VVA lid vanaf 
30 euro per jaar. Of kies voor steunend 
lidmaatschap vanaf 75 euro per jaar.

Als lid neem je gratis deel aan de meeste 
VVA-activiteiten en krijg je korting op 
boeken. Bovendien ontvang je het 
VVA Magazine, met tal van verhalen en  
nieuws over autisme.

Schrijf jouw bijdrage over op reke- 
ningnummer BE62 0012 3812 3861 en  
vermeld ‘VVA LID’.

Net zoals de pluisjes van een blaasbloem wil VVA haar impact maximaal  
uitwaaien. Dit zie je ook in ons logo. 
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Met wat begrip voor 
mensen met autisme en 
hun omgeving zijn we 
allemaal gebaat


