
ACT Werkt!
Produktieweg 1
6045 JC  Roermond

www.actwerkt.nl
info@actwerkt.nl
KvK 51741350

Nieuws vanaf de werkvloer 
ACT Werkt! Heeft een vacature open staan.  
Klik hier om deze in te zien! Ben jij diegene of 
ken jij diegene die wij zoeken? Neem gerust 
contact op! Delen = lief. 

De schijnwerper van de maand!
De NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) 
organiseert wederom de Autismeweek met als startdatum 
Wereld Autismedag op 2 april. De afsluiter van deze 
week is wederom het Autisme Congres op 9 april met 
dit jaar het thema Grenzen. Er zijn vele activiteiten in 
het klein en in het groot. Van beleving tot inspiratie en 
informatief tot interactief. Voor het gehele programma kijk 
je op: NVA | De Nederlandse Vereniging voor Autisme  
 
Voor het uitgebreide programma zie dan:  
Autismeweek - AutismeFonds 
 
En voor het congres zie:  
NVA-Autismecongres 2022

De gouden tip
Het is een onrustige wereld. Het nieuws blijft 
onverminderd op ons af komen en hoe meer nieuws, 
hoe meer vraagtekens. Informatie klopt soms niet, wat 
klopt er nog wel? Wie kun je vertrouwen en wat is nog 
zeker? De gouden tip van deze maand is bedoeld om je 
te sterken. Het nieuws volgen en weten wat er speelt is 
belangrijk, maar soms is het ook juist goed om even te 
aarden, je wereld wat kleiner te maken en bezig te zijn 
met jouw eigen omgeving, interesses en behoeften. Wat 
is jouw veiligheid en wat heb jij nodig?

Nieuwsbrief #55
maart 2022

Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

Zoek je balans in de kleine dingen. Spreek je 
hierin uit en kies bewust wat er past in jouw dag 
en binnen jouw behoefte. Je kunt het niet allemaal 
begrijpen en volgen en dat is oké. Je eigen wereld 
begrijpen is soms al complex genoeg.

Afbeelding: Belle Co
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