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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Voor deze nieuwsbrief hebben we wederom 
enkele leuke nieuwtjes vanaf de werkvloer.  
Het eerste is dat we de arbeidsovereenkomst 
met onze kinder- en jeugdpsychologe Rowan 
Smeets hebben verlengd. We zijn van beide 
kanten erg tevreden met de samenwerking en 
zetten stappen vooruit, de toekomst in! 
Het tweede nieuwtje is nog een beetje een 
geheim, daarover in een volgende nieuwsbrief 
zeker meer. Maar we fluisteren jullie wel vast in 
dat het iets met onze website te maken heeft…

De schijnwerper van de maand april! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de schijnwerper 
omdat wij vinden dat dit bedrijf of deze organisatie dit 
verdient!

De schijnwerper van de maand april gaat naar het 
regionaal autisme centrum. Een organisatie die zich 
in Noord Brabant en Limburg heeft ontwikkeld tot een 
expertisecentrum voor autisme. Ze omschrijven zelf 
sterk, dat autisme iets is dat je niet soms beleefd, maar 
altijd bij je draagt. Het vraagt dan ook ondersteuning op 
allerlei leefgebieden en het regionaal autisme centrum 
bundelt niet alleen mogelijkheden, ze pakken zelf ook 
aan! 

Deze maand openen zij een nieuw wooninitiatief aan 
de Minderbroedersingel 12 in Roermond. Maar liefst 19 
appartementen, een gezamenlijke ruimte en begeleiding 
altijd nabij. Het gaat om individuele woonunits waar 
privacy gewaarborgd is, maar de ondersteuning dagelijks 
aanwezig en op maat wordt aangeboden. Speciaal voor 
mensen met een diagnose in het autistisch spectrum. 

Meer weten over het regionaal autisme centrum of het 
nieuwe wooninitiatief in Roermond? Kijk op: 
https://www.regionaalautismecentrum.nl

De gouden tip:
De gouden tip van de maand april is een serie die je 
zeker gezien moet hebben! Talent: Autisme. Meerdere 
unieke succesverhalen van bekende en onbekende 
mensen met een diagnose binnen het autismespectrum. 
Vaak herkenbare situaties van mensen die in hun 
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jeugd te maken hebben met onbegrip, pesterijen, 
uitval op scholen en een toekomst vol twijfel en 
onzekerheden. Door te concentreren op hun 
kwaliteiten en niet op hun beperkingen, ontstond er 
een bijzondere ommekeer, waar succes de uitkomst 
van is! Kijk ze allemaal op:  
https://www.npo.nl/talent-autisme/VPWON_1270825
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