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Global Autism Project SkillCorps bezoek REACH! 
 
Zes vrijwilligers van The Global Autism Project SkillCorps bezochten REACH in februari 2019!  Ze deden 
observaties van sessies en voerden twee professionele ontwikkelingsworkshops uit over uitdagend 
gedrag.  Dit was een ongelooflijke kans om ervaringen te delen, te leren en samen te werken.  We 
kijken ernaar uit om meer te leren van het SkillCorps-team van juli! 
 



 
Zintuiglijk Vriendelijke Les met My Gym Den Haag! 
 
In maart 2019 werkte REACH samen met My Gym Den Haag (https://www.mygym.com/denhaag) om 
een zintuiglijke, vriendelijke les voor onze kinderen te bieden met de titel: Super Stars Kids! 
 
My Gym biedt hun geweldige faciliteiten en instructeur en REACH biedt de 1: 1 begeleiding en 
ergotherapeut die met de instructeur samenwerkt om ervoor te zorgen dat de sensorische behoeften 
van elk kind worden gerespecteerd en voldaan. 
 
Alle gebruikte apparatuur zoals: trampoline, zipline, ballenbak, tunnels, klimtoestellen richten zich op 
de grove en fijne motoriek van kinderen met autisme en andere speciale behoeften. Door kinderen te 
laten spelen met behulp van de sensorische apparatuur, worden ze aangemoedigd om hun geest te 
verruimen en nieuwe hoogten van vaardigheidsniveaus te bereiken. 
 
 

 
 
Bike Riding initiatief met TAC'90 
 
REACH is verheugd om aan te kondigen dat we vanaf april 2019, in samenwerking met TAC'90 een 
amateurvoetbalclub, zijn begonnen met een pilot "Leren fietsen"!   

https://www.mygym.com/denhaag


 
De zintuigen die waarnemen waar onze hoofden en lichamen zich bevinden in relatie tot het 
aardoppervlak (vestibulair) en waar een bepaald lichaamsdeel is en hoe het beweegt (propioceptief) 
kunnen bij autistische kinderen niet kloppen.   Deze zintuigen zijn van het grootste belang bij het 
fietsen, een vaardigheid die een complexe integratie van balans en beweging vereist. 

TAC'90 was zo vriendelijk om hun velden en buitenruimte op maandagmiddag aan te bieden, zodat 
onze kinderen voldoende ruimte hebben om de balans en bewegingsvaardigheden te oefenen die hen 
zullen helpen succesvol te zijn in het fietsen! 
 
TAC '90 heeft er ook mee ingestemd om REACH toe te staan hun faciliteiten te gebruiken voor andere 
sportprogramma's.  Blijf op de hoogte!   
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Op zaterdag 6 april nam REACH samen met vele andere autismeorganisaties deel aan de NVA Autism 
Week Informatiemarkt georganiseerd door Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders.  Er waren 
informatiestands, zorg- en onderwijsprofessionals en workshops. 


