Hulpmiddelen om autisme aan broer of zus uit te leggen

Boeken
Tussen trots & ergernis. Als je broer of zus autisme heeft, Eva
Vanderlinden, Uitgeverij De Draak
Toen het jongste zoontje van Eva Van der Linden zich vragen begon te stellen
over het 'anders zijn' van zijn oudere broer, ging hun moeder op zoek naar
ervaringsverhalen en tips van andere brussen (broers en zussen) van kinderen
met autisme. Die informatie bleek niet gemakkelijk te vinden en ze besloot
zelf materiaal te verzamelen.
In Tussen trots en ergernis brengt zij de getuigenissen bijeen van 22 mensen,
tussen 8 en 43 jaar oud, die een broer en/of zus met autisme hebben. Het
werd een reis doorheen gevoelens van trots, bewondering, aanvaarding,
onzekerheid, bezorgdheid, onbegrip, ergernis.
De getuigenissen zijn openhartig, soms hard, vaak ontroerend. En altijd met
concreet bruikbare tips vanuit de eigen ervaringen. Geen pasklare
oplossingen voor elke situatie, wel een aanrader voor wie niet altijd raad
weet met wrijvingen tussen een kind met autisme en zijn brussen.

Leeftijd 5+
Stijn is anders, Marleen Vanvuchelen, uitgeverij Lannoo
Een vertelboek over ‘anders zijn’. Je krijgt een beeld over autisme, zonder dat
het woord ‘autisme’ erin voorkomt.
De vijfjarige Kaat wordt boos wanneer ze steeds vaker met het vreemde
gedrag van broer met autisme geconfronteerd wordt.

Mick is anders omdat hij autisme heeft, Colette de Bruin & Anouk de Bruin,
uitgeverij Graviant Educatieve
Voorleesboekje over autisme voor de allerjongsten. Met behulp van dit
boekje kan de volwassene op een eenvoudige wijze autisme uitleggen aan
het kind zelf, zijn broertje of zusje, maar ook aan zijn leeftijdsgenootjes. Na
het lezen van dit boekje kan het gedrag van het kind met autisme gekoppeld
worden aan Micks verhaaltjes. Hierdoor wordt het herkenbaar en ontstaat er
begrip.
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PieP zoekt zichzelf, Eva Louise Bakker, Uitgeverij Pica
Dit is geen boek dat alles over autisme uitlegt. Het is het verhaal van één
kuiken, dat op zijn manier zijn autisme beleeft en ermee leert omgaan.

Zeno alleen? Inne van de Bossche, uitgeverij Abimo
Een vertelboekje met prenten voor kinderen vanaf 5 jaar. Autisme
verduidelijken via het verhaal van Zeno.
Zeno heeft autisme en daarom heeft hij het moeilijk als hij niet weet wat hij
kan verwachten. Maar zijn juf kent hem wel en heeft daarom de dag goed
voorbereid … tot Zeno’s vriendje Jens plotseling ziek wordt.

Mijn broertje heeft autisme, J. Moore-Mallions, Uitgeverij Veldboeket
Lektuur
Vertelboek met prenten voor kinderen vanaf 5 jaar. Tibo schaamt zich vaak
voor het gedrag van zijn broertje met autisme. Hoofddoel van het boek is
informatie geven over autisme.
In de bijsluiter vinden ouders, opvoeders en leerkrachten
achtergrondinformatie over autisme.
Ik wil een vriend met rode schoenen aan, Kristien Dieltiens, uitgeverij Clavis
Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar dat een realistisch
beeld wil geven van een kind met autisme.
Een kijk op anders zijn, mooi in beeld gebracht door het herkenbare gegeven
van een verjaardagsfeestje.

De wereld van Luuk, door Martine Delfos, uitgeverij Pereboom
Een verhaal voor kinderen van 6-10 jaar. Dit boek kan goed gelezen worden
om te leren wat autisme is en hoe je ermee om kan gaan. Het boekje is
bedoeld voor kinderen met autisme. Het kan ook als voorlichtingsboek voor
andere kinderen gebruikt worden.
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Alle katten hebben Asperger, Kathy Hoopmann, Uitgeverij Pica
Ontroerend, vol humor en informatief: ‘Alle katten hebben Asperger’ laat de
mooie en moeilijke kanten zien van het opvoeden van kinderen met autisme.
De geweldige foto’s tonen de kenmerken die veel mensen met Asperger
hebben op een aandoenlijke manier.

Wat jij ziet en wat ik voel. De binnenkant van autisme, Kathy Hoopmann,
Uitgeverij Pica
De lezer krijgt op een unieke en creatieve manier een zeer volledige
opsomming van zowel de positieve als de negatieve eigenschappen die
iemand met autisme kan hebben.

Weet jij wat autisme is?, Ellen Sabin, uitgeverij Pica
Doe-boek voor kinderen vanaf 8 jaar die een broer, zus, vriendje of
vriendinnetje hebben met autisme. Respect krijgen voor en het leren
accepteren van iemand die een beetje ‘anders’ is, zijn daarbij de
belangrijkste doelstellingen.

Weet jij wat het is om anders te zijn? Ellen Sabine, Uitgeverij Pica
Doe-boek voor kinderen vanaf 7 jaar die een klasgenoot, vriendje, broertje of
zusje hebben met een handicap of leerstoornis. Op een speelse manier krijgt
de jonge lezer begrip en respect voor kinderen die een beetje anders zijn,
waarbij acceptatie van en rekening houden met deze kinderen de
belangrijkste doelstellingen zijn. Aan bod komen onder meer: ADHD,
downsyndroom, autisme, astma en dyslexie.
Altijd weer wat!, Florine Puts, uitgeverij Pica
Leesboek speciaal voor brussen van een broer of zus met autisme. Vanaf 9
jaar.
Brusjes hebben het meestal niet makkelijk; ze moeten begrip en geduld
opbrengen, en komen soms aandacht tekort. Ook krijgen ze vaak
opmerkingen uit de omgeving van hun broer of zus, die niet leuk zijn.
Speciaal voor deze brusjes is ‘Altijd weer wat!’ geschreven.
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Help mijn Orka verzuipt, Anita van den Berg, uitgeverij Vereniging
Philadelphia
Kinderboek voor kinderen vanaf 8 jaar geschreven door een zus van een zusje
met Down syndroom en een broertje met autisme. Ze schrijft vanuit de
belevingswereld van een kind. Broers en zussen zullen er veel in herkennen
van wat ze misschien zelf moeilijk onder woorden kunnen brengen.

Jikke Pikke komt er wel, Renée Veenstra, Uitgeverij EPO
Een boek over autisme voor kinderen vanaf 8 jaar. Een verhaal over Jikke een
jongen van 8 met autisme. “Jikke Pikke” roepen pestkoppen soms naar hem.
Dat komt omdat hij wel slim is, maar toch anders.
Je leest wat Jikke allemaal denkt en doet: in de tuin, in het bos, bij de
tandarts, in het zwembad, op de kinderboerderij en op een feestje.

Leeftijd 10+
Mijn broer is een orkaan, door Kolet Janssen, uitgeverij
Davidsfonds/infodok
Leesboek voor brussen vanaf 10 jaar.
Hannah is 11 jaar en vertelt over haar broer Andreas. Hij heeft autisme. Je
krijgt ook een beeld van hoe Andreas zijn omgeving ervaart.

Heibel in mijn hoofd, door Guurtje Leguit, uitgeverij Callenbach
Het is geschreven voor kinderen met autisme, maar ook voor broers en
zussen. Maarten voelt zich anders. Anders dan zijn tweelingboer, die alles
altijd beter doet en die op een normale school zit. Maarten heeft gauw last
van drukte om hem heen. Dat maakt hem in de war. Maarten noemt dit
‘heibel in zijn hoofd’.
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Bijzondere broers en zussen, A. Hames en M. MacCaffrey
Broers en zussen van kinderen met een handicap of ernstige ziekte hebben
soms het gevoel dat ze er alleen voorstaan, dat niemand hun ervaringen
deelt. In dit boek vertellen kinderen van verschillende leeftijden in hun eigen
woorden wat het voor hen betekent. Ze praten over hun frustraties, het
plezier dat ze met elkaar hebben hun boosheid en verdriet.
Het boek met de ervaringsverhalen is geschikt voor brussen vanaf 12 jaar.
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, Mark Haddon,
uitgeverij Fontein
Een grappig, spannend, aangrijpend en boeiend verhaal voor kinderen vanaf
14 jaar. Geschreven vanuit de leefwereld van een jongen van 15 jaar met
autisme. Niet het meest educatieve boek, maar gewoon heel leuk om te
lezen.

Mafkezen en het Asperger-syndroom, Luke Jackson, Uitgeverij Nieuwezijds
Luke Jackson is 13 jaar en heeft het Asperger-syndroom. Op humoristische
wijze beschrijft hij welke uitdagingen het leven biedt aan de jongeren met
Asperger. Hij vertelt over obsessies, zintuigen, diëten, slaapproblemen en
morele dilemma’s; over communicatie, school en vriendschap en over gepest
worden en verliefd zijn.
Het onderhoudend en humoristisch boek is geschikt voor kinderen vanaf 13
jaar.

Leeftijd 16+
Dubbelklik – autisme bevraagd en beschreven, door Tim Landschip en Loes
Modderman, uitgeverij Epo
In dit boek is er een briefwisseling via e-mail tussen Tim, een autist, en Loes,
een niet-autist. Tim, de autist, is een man en een Vlaming. Loes, de nietautist, is een vrouw en Nederlandse. Zij vinden elkaar via het internet. Ze
gaan in dialoog over autisme.
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Mijn eigen wereld, door Jacco Leguijt, uitgeverij Boekencentrum
De 16-jarige Jacco Leguijt vertelt hoe het is om autistisch te zijn. Hij ervaart
zijn leven als een schiereiland, wel verbonden aan het leven, maar slechts
door een kleine band. In plechtige en unieke woorden beschrijft hij zijn
leven…..

Autisme verteld, Cis Schiltmans, Vlaamse Vereniging Autisme
Mensen met autisme beschrijven Neurotypicals (NT’ers), de zogenaamde
normale mensen. De auteurs wensen dat ze met hun boek een brug bouwen
waarop mensen met en zonder autisme elkaar ontmoeten om er ieders
eigenheid te ontdekken en van elkaars verwantschap te genieten.

Daar komen de gekken, Kamran Nazeer
De auteur heeft autisme en hij zoekt uit wat er van zijn klasgenoten is
geworden. Aan de hand van hun levens zien we de beperkingen en de
moeilijkheden in het leven van mensen met autisme.

Stripverhalen
Asperger in beeld
Deze strip geeft je inzicht in het denken en handelen van een leerling met
Asperger. Op subtiele wijze worden instructies verwerkt die een leerkracht of
klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met
Asperger te verbeteren en verduidelijken.
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Wat is er toch met Kobus? David Barth en Inge Barth-Wagemaker.
Een stripverhaal voor kinderen vanaf 8 jaar. Dit boekje gaat over Kobus, een
lieve rattenjongen, meer ook een beetje een aparte snuiter. Kobus heeft
autisme en gedraagt zich daarom vaak anders dan de andere ratten. De
meeste ratten begrijpen zijn gedrag niet goed. Gelukkig heeft Kobus twee
goede vrienden die het wel leuk vinden dat Kobus anders is.

Het geheim van de ruimtelift, Dirk Thys, Uitgegeven door Autisme Centraal
Het stripverhaal brengt het verhaal van Linus, een jongen met een passie
voor computers en liften. Het verhaal maakt autisme bespreekbaar en
toegankelijk voor een breed publiek.
Op een bijgevoegde DVD vertellen mensen met autisme hun ervaringen over
het lezen van het stripverhaal.
Planeet Asperger. Avonturen in de wondere wereld van autisme
In Planeet Asperger volgen we een jongen met Asperger binnen het gezin. In
de strips komen onderwerpen aan bod als eerlijkheid, emoties, het bezoek
aan de huisarts, het gebruik van picto's, puberteit, omgaan met verrassingen,
computergames en nog veel meer. Bij elk verhaal staat een korte toelichting
over specifieke eigenschappen van kinderen met Asperger. Deze teksten
geven je houvast en steun als je bijvoorbeeld aan je omgeving iets wilt
uitleggen over autisme.

Films en animatiefilms
Ben X
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn
eigen universum, dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld van
de online computergames. In de echte, harde wereld van een school is het
leven voor hem een dagelijkse hel, met 2 jongens die hem het leven bijna
letterlijk onmogelijk maken.
Meer informatie en trailer

Temple Grandin
Een waar gebeurd verhaal over een Amerikaanse vrouw met autisme.
Ondanks de vele tegenslagen is Temple Grandin erin geslaagd om haar
studies af te ronden en van haar talenten haar beroep te maken.
Trailer via YouTube
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Mary and Max
Een grappige animatiefilm voor kinderen vanaf 12 jaar. De twee
hoofdfiguren zijn Mary, een 8-jarig eenzaam meisje en Max, een 44-jarige
man met het syndroom van Asperger. Ondanks hun grote leeftijdsverschil
ontstaat er dankzij een briefwisseling een hechte vriendschap.
Trailer via YouTube

Adam
Het is vooral een romantische film met een bijzonder hoofdpersonage,
Adam. Hij heeft Asperger en is gefascineerd door sterrenkunde en
ruimtereizen. Na de dood van zijn vader blijft hij in hun appartement
wonen. Wanneer Beth in hetzelfde gebouw komt wonen, groeit er een
relatie tussen de twee.
Trailer via YouTube

The Black balloon
Charlie, een jongen met autisme, brengt zijn broer Thomas dikwijls in
genante situaties. Wanneer moeder opgenomen wordt in het ziekenhuis
betekent dit dat Thomas moet instaan voor de zorg van Charlie. Dit is voor
Thomas een zeer zware last en zijn geduld wordt zwaar op de proef
gesteld.
Trailer via YouTube
Magnificant 7
Het verhaal van een moeder van 7 kinderen waarvan 4 met autisme. Deze
film is gebaseerd op het verhaal van Jacqui Jackson, een alleenstaande
moeder van een groot gezin met kinderen met bijzondere noden. De drie
dochters zonder autisme hebben zich moeten aanpassen aan hun broers
met autisme.

Simple Simon
Met veel visuele flair en een sprankelend gevoel voor humor geeft SIMPLE
SIMON een accurate rondleiding in de boeiende denk- en leefwereld van
een jongen met het Asperger-syndroom, op zoek naar orde in de chaos.
Meer informatie en trailer: http://www.jekino.be/simplesimon/
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Documentaires en voorlichtingsfilms
Die heeft een gek broertje zeg!
Broers en zussen vertellen over hoe ze hun leven met een broer met
autisme en de ondersteuning van de Brussencursus Autisme ervaren. De
DVD bevat ook de film ‘Oh, er zijn er meer!” waarin ouders vertellen hoe zij
de opvoeding van hun brussen van een kind met autisme ervaren en de
ondersteuning vanuit de Brussencursus Autisme.
Trailer en meer informatie: www.voorlichtingsfilm.nl
De zus van Einstein
Een voorlichtingsfilm over autisme voor kinderen van 10-14 jaar. Er komen
kinderen met autisme aan het woord en kinderen uit hun omgeving zoals
een broer, klasgenoot en vriend. In de film wordt uitgelegd dat autisme
met de informatieverwerking in de hersenen te maken heeft.
Trailer en meer informatie: www.voorlichtingsfilm.nl
Drona en Ik
Drona en ik is een korte documentaire waarbij filmmaakster Catherine van
Campen het autistische jongetje Drona (9) portretteert door de ogen van
zijn broer Arjun (12). We kijken naar Drona¹s leven en dromen en luisteren
ondertussen naar wat zijn broer Arjun daarover te zeggen heeft.
De DVD kan je bestellen via de Nederlandse Vereniging Autisme of via de
website www.dronaenik.nl/
Elle s’appelle Sabine
Sandrine Bonnaire schetst met deze documentaire een gevoelig portret van
haar autistische zus. Via de persoonlijke archiefbeelden ontdek je de nauwe
band die de zusjes met elkaar hebben.
Trailer bekijken via YouTube

www.Participate-autisme.be

Wees nou eens duidelijk !
Richard, een jongeman met autisme en een verstandelijke beperking,
getuigt en laat vooral horen dat hij nood heeft aan duidelijkheid.
Trailer en meer informatie: www.voorlichtingsfilm.nl

Autimatisch: 61.233
61.233 beelden over autisme en normale begaafdheid.
Volwassenen met autisme vertellen over de moeilijkheden die ze ervaren in
hun dagelijkse leven. Je kan de DVD via www.autismecentraal.com
bestellen.
Trailer via YouTube

Meer boeken en films:
 Vlaamse Vereniging Autisme
 Autisme Centraal
 Nederlandse Vereniging Autisme
 Pas Nederland

Filmpjes via internet
Kinderen vinden het vaak leuk om naar beelden te kijken. Je kan een selectie maken uit de
beeldfragmenten die je op onze website kan vinden. Je vindt ook leuke fragmenten op YouTube of
Vimeo. Enkele voorbeelden:


Wat is autisme? Een korte animatie van de Vereniging voor Autisme.



Wat is centrale coherentie? Prikkels die via de zintuigen de hersenen binnenkomen

worden bij autisme minder met elkaar in verband gebracht. AutismeTV legt het uit.


Wat zijn executieve functies? Een korte animatie van AutismeTV



Wat is Theory of Mind? Een korte animatie van Autisme TV



Sensory overload Een animatiefilm over zintuiglijke ervaringen van een jongen met autisme



Die heeft een gek broertje zeg! Broers en zussen vertellen over hoe ze hun leven met een
broer met autisme ervaren.
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Maria’s journey, Engelse ondertitels; Le voyage de Maria, Franse ondertitels; Verhaal van het
autobiografisch animatiefilmpje is vertaald naar het Nederlands en kan je lezen op de blog
van Tistje



Autisme uitgelegd door MJM, een meisje met autisme



Een prinsvriendelijk sprookje Een sprookje voor jong en oud, voor mensen met en zonder
autisme. Een verhaal om autisme beter te begrijpen. Dat autismevriendelijkheid meer is dan
vriendelijkheid wordt leuk gebracht en dit zonder dat het woord 'autisme' valt.
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