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Kinderen van ouder(s) met autisme verenigen zich in stichting
Het netwerk van volwassen kinderen van ouder(s) met (vermoedelijk) autisme, KindvanAuti, is
vanaf 6 februari 2019 een stichting. KindvanAuti bereikte in 2018 meer dan 150 lotgenoten.
Vanwege de groeiende vraag naar informatie en bijeenkomsten, besloten de vrijwilligers van
KindvanAuti een stichting op te richten.
KindvanAuti gaat per 6 februari 2019 verder als stichting. Oprichtster Nan Wormmeester: ‘Ik begon
in 2012 met een middag bij mij thuis. Wij waren alle zes kinderen die opgroeiden bij ouders met
een autismespectrumstoornis. Voor volwassenen die zijn opgegroeid bij ouder(s) met een vorm van
autisme, is er niet of nauwelijks informatie of hulp beschikbaar. Terwijl de impact van het
opgroeien met een ouder met een autismespectrumstoornis groot kan zijn.’
Voorzitter Freek Teunissen: ‘KindvanAuti heeft nu een website, organiseert in 5 plaatsen in
Nederland lotgenotenbijeenkomsten, organiseert af en toe workshops en lezingen met experts,
verzamelt en biedt informatie. We hopen dat we als stichting de ervaringsdeskundigheid van
lotgenoten nog beter kunnen inzetten voor lotgenoten en hulpverleners. We hopen dat in de
toekomst kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme eerder betere informatie krijgen.’
Arco de Graaff: ‘Als mensen bij KindvanAuti terechtkomen, hebben ze vaak jaren van
onduidelijkheid achter de rug: ze weten dat er ‘iets’ is, maar de diagnose autismespectrumstoornis
bij een ouder of allebei de ouders is vaak niet gesteld. Ik herinner me de eerste keer dat ik bij een
lotgenotenavond kwam. Voor het eerst was ik in een ruimte met mensen die allemaal hetzelfde
hadden ervaren. De herkenning was groot.’
Stichting KindvanAuti heeft geen winstoogmerk.
Naast bijeenkomsten om onderling ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen, wil de stichting
in de toekomst mogelijk ook bijdragen aan onderzoek en aan informatie voor professionals. Er is
behoefte aan oog voor de problematiek van kinderen van ouder(s) met autisme bij zorgverleners,
wetenschappers en ggz-instellingen.
Data en verslagen van bijeenkomsten, publicaties en meer zijn te vinden op www.kindvanauti.nl

