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Documentatiecentra 
 
 
 

Autisme 
 

Sterkmakers in autisme 
 
Groot Begijnhof 85 
9040 Gent 
Tel 09 238 18 18  
info@autisme.be 
www.autisme.be  
 
Secretariaat is van maandag tot donderdag van 10u tot 12u telefonisch bereikbaar.  
 
Iedere dag verschijnen nieuwe onderzoeken en publicaties over autisme. Met 
ervaringsdeskundig advies verlenen ze hulp op maat bij het zoeken naar gepaste literatuur of 
informatie. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod aan boeken, tijdschriften, 
brochures, beeldmateriaal en andere publicaties. Ontlenen (via post), ruilen, inkijken of 
kopen? Het kan er allemaal. 
 

 
 
 
Boomsesteenweg 510 A. 
2020 Antwerpen 
Tel 03 830 35 89 
autitheek@hetraster.be 
www.hetraster.be  
 
In de mediatheek en spelotheek vind je boeken brochures, video’s, hulpmiddelen, 
spelmateriaal, materiaal voor smoezelactiviteiten, … Medewerkers staan je bij met 
informatie en advies.  
Je kan er met de hulp van een medewerker de sociale kaart raadplegen.  
Informatieve bijeenkomsten en cursussen worden op geregelde tijdstippen georganiseerd. 
Meer informatie over het aanbod en de openingsuren vind je via www.hetraster.be  
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ASStheek Tanderuis 
 
 

 
 
Brusselsesteenweg 375a 
9090 Melle 
Tel 0493 51 90 30 
asstheek@thuisbegeleidingautisme.be  
www.tanderuis.be  
 
Tijdschriften, (kinder)boeken, educatief materiaal, speelgoed, hulpmiddelen, digitaal 
materiaal en nog veel meer kan je vinden in de bibliotheek, mediatheek en spelotheek. Een 
snoezelruimte doet dienst als demonstratieruimte, proef- en ontdekkingsruimte.  
Je kan een afspraak maken voor gericht advies en ondersteuning.  
Meer informatie over het aanbod en de openingsuren vind je via www.tanderuis.be  
 

Handicap 
 
Gezin en handicap vzw  
 
A. Goemaerelei 66 
2018 Antwerpen 
Tel 03 216.29.90 
www.gezinenhandicap.be/documentatiecentrum/  
 
Personen met een handicap, ouders, studenten, leerkrachten en begeleiders kunnen het 
materiaal ter plaatse raadplegen en ontlenen.  

 
 Sig vzw   
 
Pachthofstraat1 
9308 Gijzegem 
Tel 053 38 28 18 
E-mail: info@sig-net.be 
www.sig-net.be/sig-bib/uitleeninfo/1174  
 
In de Sig-bib kan je terecht met vragen naar informatie en documentatie over 'handicap' in 
de ruimste zin van het woord. Het is meer dan zomaar een bibliotheek of ontleningdienst. Ze 
proberen een gids te zijn in de zoektocht naar de juiste informatie. Hulpverleners, 
studenten, ouders en familieleden van mensen met een beperking. IEDEREEN is welkom. 
Je kan online raadplegen wat er in de Sig-bib te vinden is.   
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