MAANDAG
WOENSDAG

SAMEN ETEN VAN 17:30 TOT 18:30 UUR
Geniet van een 3 gangen diner voor 6 euro. Heb je zin om mee te eten?
Meld je dan uiterlijk op maandag vóór 14:30 uur aan via tel: (023) 533
21 30 o.v.v. je naam, tel.nr en vegavariant ja/nee.

KOFFIE- & THEETAFEL VAN 10:00 TOT 12:00 UUR
Op woensdagochtend ben je van harte welkom bij onze koffie- en
theetafel. De prijs is laag en de sfeer is goed. Naast een goed gesprek
is het ook mogelijk een kleine creatieve activiteit te doen.
SAMEN ETEN VAN 17:30 TOT 18:30 UUR
Geniet van een 3 gangen diner voor 6 euro. Heb je zin om mee te eten?
Meld je dan uiterlijk op maandag vóór 14:30 uur aan via tel: (023) 533
21 30 o.v.v. je naam, tel.nr en vegavariant ja/nee.
THEMA-AVONDEN VAN 19:00 TOT 20:30 UUR
1e woensdag van de maand: Thema-avond
2e woensdag van de maand: Vrouwenavond
3e woensdag van de maand: Jongvolwassenenavond (17-30 jaar)
4e woensdag van de maand: Mannenavond

VRIJDAG

AUTISMEERVARINGSGROEP (AEG) VAN 10:00 TOT 12:00 UUR
Deze groep komt op een aantal momenten in het jaar bijelkaar onder
leiding van een ervaringsdeskundige. Wil je weten wanneer de
eerstvolgende bijeenkomst is of meer informatie ontvangen? Kijk dan
op onze website.
25+ AVOND VAN 19:00 TOT 20:30 UUR
Op de oneven weken is er een zelfsturende avond bij pASSant voor
mensen met een vorm van autisme en een normale tot hoge
intelligentie. Wees welkom!

KIJK VOOR ALLE ACTUELE ACTIVITEITEN EN/OF WIJZIGINGEN
OP ONZE WEBSITE: WWW.PASSANT130.NL

CONTACTGEGEVENS
Spaarnwouderstraat 130
2011 AH Haarlem
T 023 533 21 30
E depassant@ribw-kam.nl

Coördinator:
Sam van den Berg
T 06 41 00 20 32
E s.vandenberg@ribw-kam.nl

www.passant130.nl
facebook.com/passant130
pASSant is een initiatief van
RIBW K/AM - www.ribw-kam.nl

ONTMOETINGS- EN TRAININGSCENTRUM
VOOR EN DOOR MENSEN MET AUTISME

WAT IS PASSANT?
PASSANT IS EEN ONTMOETINGSPLEK
VOOR MENSEN MET EEN VORM VAN
AUTISME EN EEN NORMALE TOT HOGE
INTELLIGENTIE.
We werken voor én met mensen met
autisme die bij ons de mogelijkheid
krijgen zich verder te ontwikkelen. En
omdat we midden in de buurt willen staan,
zijn een aantal activiteiten ook expliciet
voor buurtgenoten, zoals het samen eten
op maandag- en woensdagavond.

ONTMOETEN

Op deze manier willen we een gevarieerd
aanbod bieden, waarbij veiligheid van de
besloten groep en integratie met de buurt
hand in hand gaan.

“BIJ PASSANT VOEL
IK ME THUIS. HIER
KAN EN MAG IK
MIJZELF ZIJN.”
- CARLA

ONTMOETEN
Je bent in ons pand op gezette tijden welkom voor een kopje koffie of thee. Om te
ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, een spelletje te doen of er gewoon even uit te
zijn. Een aantal van onze activiteiten zijn zelfsturend, terwijl bij andere juist weer
professionele ondersteuning aanwezig is die ervaring en kennis hebben van autisme.

Onze doelstelling luidt dan ook: “Doen
waar je trots op bent, iets voor een
ander betekenen, waardering voor wat je
doet en wie je bent en mensen om je heen
hebben om dit alles mee te delen.”

ONTWIKKELEN

TRAININGEN
De pASSant biedt verschillende trainingen aan voor mensen met ASS. Bij iedere
training ga je aan de slag met de betekenis van jouw diagnose. We kijken hierbij niet
alleen naar jouw kwetsbaarheden, maar ook juist naar jouw wensen, talenten en
krachten. Voorbeelden van trainingen zijn: Autisme (algemeen), Autisme bij vrouwen,
autisme bij meiden, Contact & Comminicatie, Vriendschap, etc.
CURSUSSEN
Bij pASSant bieden wij een aantal cursussen aan. Bijvoorbeeld Klein Creatief op
woensdagochtend, het Creatief Atelier, toneel en fotografie. Deze starten op
verschillende momenten en soms zodra er voldoende interesse is.

ONTPLOOIEN
“ONDANKS DAT IK HIER WERK, ERVAAR IK
HIER MIJN RUSTMOMENT.” – AJOUB

WERKERVARINGSPLEKKEN
Medewerker worden bij pASSant? We bieden uiteenlopende werkervaringsplekken aan,
kijk op onze website voor de mogelijkheden.

De pASSant is onderdeel van RIBW-K/AM, Regionale instelling
voor beschermd wonen Kennemerland Amstelland en Meerlanden.

