
LezingLezing 

“ADHD, Autisme, Dyslexie … probleem of  gave?” 
En wat zijn de invloeden van deze labels op onze kinderen?

 Zeg je wel eens: "Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?"
 Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen gek geworden zijn, 

maar dat de samenleving minder begripvol lijkt?
 Zet je wel eens vraagtekens bij al die medicijnslikkende kinderen?

Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op 19 september naar de 
Centrale Bibliotheek van Almelo!

Datum : Woensdag 19 september 2012
Tijd : 19:00-21:30 uur (zaal open vanaf 18:00 uur)
Locatie : Theaterzaal Centrale Bibliotheek Almelo

 www.bibliotheekalmelo.nl

Adres : Het Baken 3 in Almelo
Entree : 8 euro 

Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting, en kan door het 
sturen van een e-mail naar: KomoK@live.nl of bellen met 06-5885 8177  
(zie ook www.GoCosmic.nl)

Sprekers:Sprekers:

GGIOIO VVOGELAAROGELAAR - Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, 
pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk 
werker op een internaatschool. In 2008 besloot hij dat hij niet meer kon 
werken op de manier die van hem verwacht werd. Nu werkt hij als zelfstandig 
gezinscoach, ouder- of jongerenbegeleider, geeft trainingen in bewustwording 
en workshops percussie.
www.jeugdzorgvuldig.nl

SSARAHARAH MMORTONORTON - www.oud.positievenood.nl/Sarah_Morton vertelt 
hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met autisme. Haar jeugd is 
grotendeels bepaald door de mening van deskundigen. Zij heeft inmiddels vier 
boeken op haar naam staan en een website opgericht waarmee ze opkomt 
voor mensen die klem zitten, met name kinderen.
www.dus-sarah-morton.info en 
www.afwijkend-en-toch-zogewoon.nl

PPEGGYEGGY  SSCHUTCHUT - Studeert momenteel pedagogiek en heeft ook een tijdje 
filosofie gestudeerd. Zij heeft de diagnose ADHD en begint de laatste tijd 
steeds meer te genieten van de positieve kanten die daarbij horen. Omdat ze 
veel mensen in haar omgeving kent met de diagnoses ADHD, Autisme, 
Dyslexie en Hoogbegaafdheid is ze zich hier steeds meer in gaan verdiepen. 
Ze vond het altijd al vreemd dat deze labels worden gezien als stoornissen of 
problemen, want zij vindt mensen met deze labels juist erg creatief en 
talentvol. Vorig jaar heeft ze samen met Gio  Vogelaar het “Positief Label 
Festival” geïnitieerd en het samen met Lex Hupe in Nijmegen georganiseerd. 

Doel was om een positieve kijk op labels te creëren. Haar lezing gaat ook over de positieve 
kanten van deze labels en wat daarover is onderzocht. Ook gaat ze in op hoe we onze 
benaderingswijze en ons onderwijs zouden kunnen verbeteren naar mensen met deze labels toe. 
http://creatievechaoot.wordpress.com

http://www.GoCosmic.nl/
http://www.bibliotheekalmelo.nl/
mailto:KomoK@live.nl
http://www.dus-sarah-morton.info/
http://www.afwijkend-en-toch-zogewoon.nl/
http://www.afwijkend-en-toch-zogewoon.nl/
http://www.jeugdzorgvuldig.nl/

