VVA
Ook dit jaar zamelt de 11de Music for Life-actie van Studio Brussel geld in voor het goede doel,
waaronder Vlaamse Vereniging Autisme. Vanaf nu kan iedereen die initiatief wil nemen zich
registreren op dewarmsteweek.be en daarbij Vlaamse Vereniging Autisme aanduiden als goed doel.
Je kan dan een actie op touw zetten om ons financieel te steunen.
Bovendien maken we met z'n allen van de week voor kerstmis de warmste week van het jaar!
Je kan ook opnieuw warmlopen voor meer dan 1000 goede doelen. Loop mee met de Warmathon
van 18 tot en met 23 december in de vijf provinciehoofdsteden en Brussel en zet autisme in de kijker
met onze prachtige sport t-shirt (te bestellen via sofie@autismevlaanderen.be).

ONTDEK HET OP DE
OMMEZIJDE

VVA ZOEKT WARME MENSEN
Projecten

VVA stelt zelf een aantal projecten voorop waarvoor geld kan ingezameld worden:

De autismetelefoon

Ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor aan alle persoonlijk betrokkenen die hun verhaal
kwijt willen of die wensen dat iemand met hen meedenkt over hun vragen en bezorgdheden.

Informeren van persoonlijk betrokkenen

o.a door middel van het VVA infopakket. Een basispakket aan informatie over autisme
(ervaringsverhalen, literatuurlijst ...) en de werking van onze vereniging kan gratis aangevraagd
worden door persoonlijk betrokkenen.

Sensibiliseringscampagne 'Authentisme'

Begrip, respect en waardering voor mensen met autisme en hun omgeving zijn noodzakelijk voor een
kwaliteitsvol leven. VVA wil iedereen aansporen deel te nemen aan een autismevriendelijke
samenleving.

Wat kan jij doen?
Organiseer zelf een actie.
Werk mee aan een actie.
Vraag een plaatje aan op Studio Brussel tijdens de warmste week van 18-24 december
ten voordele van VVA.

Organiseer zelf een actie

Een super s(n)oepverkoop, een sponsorloop, een quiz, een optreden…
1. Bedenk een actie om geld in te zamelen
2. Registreer je actie via dewarmsteweek.stubru.be
3. Kies Vlaamse Vereniging Autisme uit de lijst goede doelen
4. Omschrijf jouw actie, vervolledig het invulformulier en verstuur
5. Je ontvangt een persoonlijke login en link naar jouw dashboard via mail
6. Schrijf de opbrengst over naar de Koning Boudewijnstichting, deze stort alles door naar VVA
(instructies vind je op jouw dashboard)
Hulp of tips nodig bij het bedenken of uitwerken van een actie? Andere vragen? Neem contact op
met sofie@autismevlaanderen.be of bel 0499/114634.
Veel succes en dankjewel!

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en
hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening
houdend met hun specifieke noden.
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