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AUTI-MAATJE: 
Vrijwilligers gezocht



Auti-Maatje

Veel personen met autisme en hun gezin ervaren moeilijkheden bij het 
invullen van hun vrije tijd. Het Raster wil daarom kinderen, jongeren 
en volwassenen met autisme ondersteunen in hun vrijetijdsinvulling. 
Auti-Maatje is als vrijwilligerswerking ondertussen uitgegroeid tot een 
zelfstandig en volwaardig werkingsaspect van onze dienstverlening.

Het Raster vzw

Het Raster is een begeleidingsdienst voor 
personen met autisme en biedt gespecialiseer-
de informatie en advies rondom autisme aan.  
Autisme is een ontwikkelingsstoornis en kan 
leiden tot beperkingen die de deelname aan het 
maatschappelijk leven bemoeilijken.

Werken als vrijwilliger bij 
Het Raster

In overleg met de persoon met autisme en/
of de ouders organiseren jullie samen leuke 
 activiteiten. Samen gaan zwemmen, fietsen, 
wandelen, koken, knutselen, een uitje naar de 
dierentuin, een museum of (pret)park bezoeken 
of samen spelen behoren tot de mogelijkheden.

Samen met onze vrijwilligerscoördinator spreek je 
af hoeveel tijd je als Auti-Maatje kan doorbrengen 
en welke leeftijdsgroep het best bij jou aansluit.

Als vrijwilliger krijg je van onze vrijwilligers-
coördinator en van een ervaren begeleider een 
degelijke vorming over autisme. Bovendien kan 
je te allen tijde terecht voor informatie en advies 
in onze Autitheek.



Interesse in vrijwilligerswerk?

Ben je minstens 18 jaar, woon je in de provincie 
Antwerpen of Vlaams-Brabant en wil je graag 
iets betekenen voor mensen met autisme? 

Neem dan snel telefonisch contact op met Auti- 
Maatje op 0491 62 69 86 of stuur een mailtje 
naar auti-maatje@hetraster.be.

Wij nodigen je uit voor een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek waarin we onze werking verder 
toelichten. Kijk alvast eens naar onze belevings-
film Auti-Maatje op onze website.

Als vrijwilliger bij Auti-Maatje

• Ontvang  je gespecialiseerde informatie rond 
autisme.

• Geniet je van begeleiding en ondersteuning. 
• Heb je de mogelijkheid tot het volgen van 

een vorming en een  inleefmoment. Hiervoor 
ontvang je een certificaat.

• Kan je vrij gebruik maken van onze Autitheek.
• Help je mensen met autisme met het invullen 

van hun vrije tijd.
• Geef je ouders en mantelzorgers extra adem-

ruimte.

“Het is een verrijking om de wereld door de ogen van 
iemand met autisme te leren ontdekken”



Het Raster heeft vier vestigingsplaatsen.  
Op onze website www.hetraster.be vind je de wegbeschrijving. 

Voor de provincie Antwerpen

Het Raster Antwerpen 
Boomsesteenweg 510A
2020 Antwerpen
Tel: 03 830 35 89

Het Raster Kempen 
Oude Vaartstraat 18
2300 Turnhout
Tel: 014 75 39 70 

Voor de provincie Vlaams-Brabant

Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel 
August De Boeckstraat 20
1800 Vilvoorde
Tel: 02 757 11 18

Het Raster Leuven 
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
Tel: 016 85 09 01


