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In dit boek lees je vijf getuigenissen van vrouwen met migratieachtergrond die moeder zijn van 
een kind met autisme. Het zijn getuigenissen van sterke vrouwen. Hun verhalen schetsen een 
zoektocht naar een eigen aanpak voor hun kind binnen hun gezin. Zonder er de nadruk op te 
leggen, merk je hoe religie (de vrouwen zijn Islamitisch) een rol speelt in de wijze waarop de 
moeders hun rol opnemen. Verder gaat het vooral om hun persoonlijke zoektocht, met slechts 
beperkt de rol die familie en ruimere gemeenschap hierbij speelt. 

Auteur Aya Sabi tekende deze verhalen op in opdracht van Senzo vzw. De organisatie vertrekt 
vanuit de vaststelling dat gezinnen met migratieachtergrond autisme vaak minder kennen en 
accepteren en dat ze discriminatie ervaren in contact met hulpverleners. Dit komt in het boek 
niet erg tot uiting. Mogelijk omdat de getuigenissen worden gegeven door vrouwen die sterk 
zijn en zelf toegang tot informatie vinden. Als positieve voorbeelden hebben deze cases zeker 
hun waarde en in die zin kunnen ze andere moeders in deze context ondersteunen. Anderzijds 
was het misschien goed geweest ook getuigenissen op te nemen waar naast het persoonlijke 
proces ook deze moeilijkheden, eigen aan migratiecontext, een rol spelen.  

 

Hilde Desmedt, Foyer Brussel 

 

PS: Het boek is in de Sig-bib te ontlenen. > www.sig-net.be > Sig-bib 
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