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We voelen ons hier op ons gemak

Voor een grote groep mensen met autisme lukt buitenshuis werken niet. 
Een deel van hen vindt gelukkig de weg naar een dagcentrum waar ze hun 
talenten kunnen tonen en verder ontplooien. Maczima bracht een bezoek 
aan het beeldend atelier van (W)onderweg, een vereniging voor zestien-
plussers met een normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis 
(ASS) in Wilrijk. We maakten er kennis met zeven bijzondere kunstenaars.

OP BEZOEK IN HET BEELDEND ATELIER VAN 
(W)ONDERWEG

We hebben onze komst ruim op voorhand aangekondigd 
en onze vragen voor de deelnemers twee weken voor 
ons bezoek gemaild. Coördinator Gerda Cools had ons 
bij het eerste telefonisch contact op het hart gedrukt om 
deze twee ‘basisspelregels’ te respecteren, want men-
sen met autisme hebben het doorgaans moeilijk om met 
veranderingen en onvoorspelbaarheden om te gaan. 
Eens ter plaatse merken we dat de deelnemers die heb-
ben ingestemd met een interview, zich grondig hebben 
voorbereid. Hun bereidheid om hun verhaal te vertellen 
aan een journaliste die ze nog nooit hebben ontmoet, is 

groot. Hoeveel moed daarvoor nodig is, maken we op uit 
wat de deelnemers vertellen over hun moeizame sociale 
contacten buiten (W)onderweg. Een voor een komen de 
(W)onderweggers in een apart lokaal hun verhaal doen. 
Begeleider Hans geeft ons het blad dat aan het infobord 
in de onthaalruimte hing. De volgorde van de namen op 
dat blad is belangrijk: wat afgesproken is, verander je het 
best niet onaangekondigd, want dan valt voor de per-
soon met autisme de duidelijkheid weg. Dus wordt de 
afgesproken volgorde de leidraad voor onze reportage en 
voor de geschreven neerslag ervan.

Anne (27) komt hier sinds 2008. “Mijn schoolperiode is niet zo vlot verlopen. 
Mijn mama is samen met mij op zoek gegaan naar een alternatief. Voor ik naar 
hier kwam, was ik ook al creatief bezig. Tekenen, schilderen en boetseren doe 
ik het liefst. Tussendoor kleur ik soms prenten in een kleurboek in tot ik nieuwe 
ideeën heb voor iets nieuws. Ik kan hier mezelf zijn en kan bij iedereen terecht. 
Ik doe hier dingen die ik alleen niet zou kunnen en toch voel ik me vrij. Ik voel 
me hier ook veilig omdat ik hier een structuur heb. Ik ken de andere deelne-
mers en de begeleiders nu al vrij goed, dat sociaal contact doet me goed.  
(W)onderweg is mijn tweede thuis, ik zou echt niet zonder kunnen.”

Philippe (54) komt sinds een vijftal jaar twee keer per week naar (W)onder-
weg. “Ik heb twintig jaar gewerkt, maar dat lukte op een bepaald moment 
niet meer. Het doet me goed om hier te etsen, te schilderen en te boetseren. 
Ik krijg er meer zelfvertrouwen door, het is iets respectvols waarmee ik naar 
buiten kan komen. We mogen hier onze eigen stijl volgen, we krijgen veel vrij-
heid. De begeleiders zeggen soms ‘je zou dit nog kunnen doen’ of ‘je zou dit 
zo kunnen doen’, dingen waaraan ik zelf niet denk. Dat is een verrijking voor 
mijn werk. Naar hier komen verzet mijn zinnen als ik aan de zwaarmoedige 
kant ben. Meestal kom ik blij thuis, ik heb dan weer meer energie.”
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Erik (46) heeft vroeger als verpleger, kelner en receptionist gewerkt.  
“In augustus 2013 kreeg ik mijn diagnose. Werken gaat niet meer, maar 
gelukkig kan ik vier dagen per week naar hier komen. Ik doe hier bijna 
elke dag iets anders: schilderen, etsen, lino’s maken, met stift tekenen, 
fotografie … In de workshops met kunstenaars van buitenaf krijg ik 
nieuwe inzichten. Ik kan me hier ontplooien, dat helpt om me beter in 
mijn vel te voelen. We krijgen hier begeleiding op maat, niet alleen voor 
het artistieke, maar ook op andere vlakken. Als je met iets zit, kan je 
even apart met een begeleider spreken. Ik kies dan de persoon bij wie 
ik me het meest op mijn gemak voel.”

Tim (25) leerde (W)onderweg kennen via de Speciale Be-
roepsschool Emmaüs waar hij les volgde. Kunstenaar Michaël  
Borremans is zijn grote voorbeeld. “Zijn werk was voor mij de 
aanzet om Venetiaanse maskers te tekenen. Ze lachen allemaal. 
Daarmee wil ik tonen dat ik gelukkig ben door hier te zijn. Ik 
kom hier tot rust. De maatschappij is hard voor mensen met 
autisme. Soms word ik uitgelachen in de bus, ik probeer me 
daar niets van aan te trekken maar er zijn moeilijke momenten. 
Ik heb schrik om nieuwe contacten te leggen omdat ik schrik 
heb dat de mensen me niet zullen aanvaarden, dat ze me zullen 
afschrijven omdat ik ASS heb. Hier voel ik die schrik niet omdat 
ik de mensen hier ken.”

Anke (33) kende heel moeilijke tienerjaren. “De diagnose op mijn negen-
tiende was een opluchting, eindelijk wist ik wat er aan de hand was. Sinds 
mijn 22ste kom ik naar het beeldend atelier. Vroeger kon ik het helemaal niet 
vinden met kunst, nu kan ik niet meer zonder. Ik schilder vooral dierenportret-
ten, daarin kan ik mijn gevoelens kwijt die ik niet verwoord krijg. Ik kan me 
dan helemaal afzonderen van mijn omgeving, alle geluiden en bewegingen 
rond mij wegfilteren. Er zijn periodes waarin ik onderuitga, dan zit ik zo vast 
dat ik weken mijn brievenbus niet durf leegmaken uit schrik dat ik iemand zal 
tegenkomen. Ik kan daarover praten met de begeleiders hier. Zij weten hoe ik 
in elkaar zit en hoe ze mij kunnen helpen.”

Petra (niet haar echte naam, red.) kreeg haar autismediagnose in 
2008. Ze kon toen niet meteen terecht bij (W)onderweg omdat ze geen 
erkenning had van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) om naar een dagcentrum te gaan. Via het systeem 
van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) kan Petra sinds 2014 wel 
naar (W)onderweg komen. “Ik schilder graag met olieverf, daarmee 
kan ik het best overweg. Intussen heb ik thuis ook doeken en olieverf 
staan. Ik heb ook een workshop over striptekenen gevolgd. De strips 
die we daar gemaakt hebben, zijn tentoongesteld in het districtshuis 
van Wilrijk. Ik ben daar best trots op, het geeft een gevoel van erkenning 
dat mijn werk getoond wordt.”
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MEER LEZEN?

Suey (31) noemt (W)onderweg haar tweede of derde familie.  
“Je moet hier niet uitleggen waarmee je het moeilijk hebt, we snap-
pen elkaar. We kunnen iets tegen elkaar zeggen zonder alles te moe-
ten uitleggen. We weten van elkaar wat we kunnen en niet kunnen 
en waarvoor we tijd nodig hebben. Ik kom graag naar het beeldend 
atelier en de workshops. Als er een tentoonstelling is, nodig ik mijn  
familie uit. De ontspanningsactiviteiten op woensdagnamiddag en 
vrijdagavond zijn ook heel plezant. Eén keer per jaar gaan we op city-
trip en eind juni gaan we vier dagen op tentenkamp. Dan zijn we sa-
men weg met (W)onderweg. Het zijn dingen die ik anders misschien 
ook wel zou doen, maar het zou me veel meer moeite kosten.”

(W)onderweg 

(W)onderweg heeft een gevarieerd activiteitenaanbod 
voor normaal begaafde personen vanaf 16 jaar met een 
autismespectrumstoornis. Gerda Cools richtte de ver-
eniging op in 1998. “Ik werkte daarvoor in het buitenge-
woon onderwijs. Voor leerlingen die afstudeerden, was er 
toen niets. Ik wilde een plek creëren waar mensen met 
autisme tot rust kunnen komen en hun talenten kunnen 
ontdekken. Een plek ook waar ze zelf kunnen kiezen of 
ze hun talent laten zien en aan wie. Het grootste pro-
bleem voor mensen met autisme is dat ze niet meekun-
nen met de maatschappij. Hun zintuigen doen non-stop 
overuren. Doordat ze zich hier even kunnen terugtrekken, 
zijn ze sterker om terug die maatschappij in te kunnen.” 
Momenteel begeleidt (W)onderweg 76 mensen met au-
tisme. Een zestigtal onder hen hebben al geprobeerd 
om te gaan werken. “Weinigen kunnen het volhouden. 
Het zijn niet zozeer de beroepsvereisten die hen parten 
spelen, maar wel de sociale omgang met de collega’s en 
de communicatie. Doordat ze taal heel letterlijk nemen, 
weten ze vaak niet wat precies van hen verwacht wordt. 
Daar lopen ze op vast.”
(W)onderweg is bereikbaar via 03 295 04 95 en 
info@wonderweg.be. Meer informatie over de activiteiten 
van de vzw vind je op www.wonderweg.be.

Zie mij 

In het boek ‘Zie mij’ bundelde journalist Joeri Naanai 
nog veel meer verhalen en kunstwerken van mensen 
met autisme die nu actief zijn of vroeger geweest zijn 
in het beeldend atelier van (W)onderweg. In woord en 
beeld geven ze uitdrukking aan hun gedachten, emoties, 
problemen, angsten, dromen, verlangens en talenten. 

Meer weten over autisme

In dit artikel gebruiken we de term ‘autisme’ als 
verzamelnaam voor alle autismespectrumstoornissen 
(ASS). Heb je vragen over autisme? Wil je meer weten 
over de hulpverlening in Vlaanderen? Zoek je gepaste 
ondersteuning? Neem dan contact op met een van de 
onderstaande organisaties of bekijk de informatie op hun 
website of Facebookpagina.

Autisme Centraal
tel. 09 238 18 18 (van ma tot do van 10 tot 12 uur)
www.autismecentraal.com

Vlaamse Vereniging Autisme
tel. 078 152 252, www.autismevlaanderen.be

Participate! vzw
www.participate-autisme.be

Met vragen over ondersteuning kan je ook terecht bij de 
provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) in de provincie waar 
je woont. Je vindt de adressen op www.vaph.be.

Zie mij
Spiegelbeelden van autisme

Uitgeverij Vrijdag
144 blz. – 19,95 euro
ISBN 9789460012914
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