Lezing ‘op mijn manier’
Gastspreker: Dominique Dumortier

Datum
Zondag 26 januari 2020 van
14u30 tot 16u30.

Voor wie:
personen met of zonder
Autisme
.

Kostprijs:
Gratis, een drankje tijdens de
activiteit kost 1 euro.

Locatie:
Auditorium Muziekacademie
Eggestraat 13, 2640 Mortsel.

Teaser:
Op zondag 26 januari 2020
wordt je meegenomen in
het verhaal van Dominique
Dumortier. Een vrouw die op
24-jarige leeftijd de diagnose
autisme meekreeg.

Verhaal:
“In het jaar 2000 kreeg ik op
24-jarige leeftijd de diagnose
autisme. Nochtans wist ik zelf al
mijn hele leven lang dat ik anders
was. De diagnose was een
opluchting, een bevrijding maar
tegelijk ook het begin van een
lange weg. Een zoektocht. Hoe
ga ik hier mee om? Wat betekent
dit voor mij, mijn omgeving, mijn
toekomst...?
Ondertussen heb ik mijn weg wel
gevonden en heb ik inzicht in
mijn autisme. Dat deel ik graag,
omdat mensen nog steeds te
weinig weten over autisme en
wat het betekent om met autisme
te leven. Hoe het voelt, hoe ver
en diep dit gaat...
Sindsdien heb ik als autisme
ervaringsdeskundige vele
lezingen gebracht zowel in
België als in Nederland. Om uit
te leggen wat autisme is, welke
impact autisme heeft en wat
het betekent om met autisme
te leven. Ik kan een evolutie
schetsen. Waar ik nu sta en
hoe ik nu leef; 18 jaar na de
diagnose. Hoe ik gegroeid en
vooruit gekomen ben.

Geen theorie maar dagelijks
autisme met voorbeelden uit het
leven gegrepen. Een positief
verhaal!”

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en doe
je voor woensdag 22 januari
2020 bij voorkeur via mail via
passgroepmortsel@gmail.com.
Vermeld hierbij met hoeveel
mensen je aanwezig zal zijn,
jouw gsm nummer waarop we je
kunnen bereiken en of je na de
activiteit nog iets mee wil gaan
eten.

Vragen over de activiteit
- Neem dan contact op met één
van de passverantwoordelijken
na 18u of in het weekend -

Ellen Van der Gucht:
0497/85 49 91
Joris De Fraeye:
0477/36 57 59
Karel Hendrikx:
0485/45 32 99

