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De Autitheek is een documentatie- 
en informatiecentrum waar iedereen 
die meer over autisme wil weten 
terecht kan. We geloven dat meer 
informatie zal leiden tot meer begrip 
voor mensen met autisme. Op deze 
manier hopen we ons steentje bij te 
dragen aan de inclusie van mensen 
met autisme. 

Daarnaast biedt de Autitheek een 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met autisme en hun netwerk. Hier 
kunnen volwassenen met autisme, 
ouders, jongeren met autisme en 
anderen elkaar ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer of tijdens een 
gerichte vorming.





WAT?
De Autitheek biedt volgende diensten en mogelijkheden aan:

Mediatheek
- een bibliotheek met de meest courante 

boeken, brochures en tijdschriften over 
autisme en aanverwante stoornissen uit 
binnen- en buitenland

- een videotheek met een uitgebreid 
filmaanbod waarin autisme steeds                                    
centraal staat

- een uitleendienst met materiaal voor 
assessment en screening, schema’s 
en andere hulpmiddelen die gebruikt 
kunnen worden in de begeleiding van 
personen met autisme

Spelotheek
- een spelotheek met een groot 

assortiment van de meest courante 
spellen voor kinderen en jongeren met 
autisme. Naast autispecifiek spelmateriaal 
is er ook een ruim aanbod van geschikte 
reguliere spelletjes

- we beschikken ook over 
ontwikkelingsstimulerend materiaal en 
materiaal voor snoezelactiviteiten

- onze medewerkers maken ontleners 

wegwijs en staan ze bij met 
gespecialiseerde informatie en advies

Informatie en advies
- het raadplegen van de sociale kaart met 

de hulp van onze medewerkers
- het bieden van informatie en advies als 

antwoord op een vraag

Ontmoeting en vorming
- een ontmoetingscentrum waar op 

geregelde tijdstippen informatieve 
bijeenkomsten georganiseerd worden 
rond een thema dat met autisme te 
maken heeft

- een uitgebreid cursusaanbod voor ouders, 
adolescenten, broers en zussen van 
personen met autisme

- het programma kan je vinden op onze 
website www.hetraster.be 



AUTITHEEK HET RASTER 

Bibliotheek Spelotheek Informatie & advies Ontmoeting & vorming

- voor iedereen

- tijdens de openingsuren en 
op afspraak

- voor iedereen

- tijdens de openingsuren en  
op afspraak

- voor iedereen

- tijdens de openingsuren en  
op afspraak

- voor mensen met autisme en 
hun netwerk

- zie de aankondigingen op de 
website

VOOR WIE?
De Autitheek van Het Raster staat open 
voor iedereen die meer wil weten over 
autisme. Zowel personen met autisme 
en mensen uit hun omgeving als 
professionelen die interesse hebben 
in autisme (opvoeders, (para)medici, 
reguliere welzijnswerkers,…) kunnen op 
onze dienstverlening een beroep doen. 
Ook studenten en hun leerkrachten zijn 
welkom.

PRAKTISCH
De Autitheek is tijdens de week op 
bepaalde momenten vrij toegankelijk. 
Raadpleeg onze website voor de actuele 
openingsuren of maak een afspraak.

Telefoon: 03/830.35.89
E-mail: autitheek@hetraster.be

Steun ons!Het merendeel van de activiteiten van 

Autitheek Het Raster organiseren we 

met eigen middelen. Help ons om de 

samenleving autismevriendelijker te 

maken en maak je gift over op: 
Het Raster vzwIBAN: BE57 7350 0361 3135

BIC: KREDBEBBGiften van € 40 of meer zijn fiscaal 

aftrekbaar.



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 en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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


