voor
€ 37,50
per jaar

Over dyslexie
Mensen met dyslexie
denken vaak in beelden.
Dat hee�t al veel
moois opgeleverd.

Feiten en fabels

Doe mee en steun ons!

Met ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie valt prima te
leven. Zeker als je weet hoe het precies werkt bij jou.
Impuls & Woortblind is op allerlei fronten actief om te
zorgen voor betere voorlichting en om feiten van fabels
te onderscheiden. Ook werken we actief mee aan betere
diagnostiek, behandeling, ondersteuning en toegang
tot hulpmiddelen.

Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met jouw steun.
Voor slechts € 37,50 per jaar ben je lid. Daarvoor krijg
je bovendien allerlei ledenvoordeel en drie maal per jaar
ons magazine.

Tegen vooroordelen

Contact

Te vaak lopen met mensen met ADHD, ADD, dyslexie
of dyscalculie tegen regels en praktijken aan die zij als
onrechtvaardig ervaren. Zoals dure rijbewijskeuringen,
hoge verzekeringspremies, dyslexie-onvriendelijke
examens of werkgevers en collega's met vooroordelen.
Impuls & Woortblind strijdt tegen deze voorbeelden
van ongelijke behandeling.

Telefoon: 033-247 34 84
info@impulsenwoortblind.nl
www.impulsenwoortblind.nl
Linked in: http://nl.linkedin.com/in/impulsenwoortblind
Facebook: https://www.facebook.com/IMPULSmetADHD
Twitter: @impulsdigitaal

Ken je ons al?

Prima leven met ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie

Aanmelden kan via de website www.impulsenwoortblind.nl.
Het lidmaatschap wordt door een groot aantal
verzekeraars vergoed.

&
VOOR MENSEN MET ADHD, ADD, DYSLEXIE EN DYSCALCULIE

& Woortblind voelt als thuiskomen.
“ImpulsIk hoef
niets uit te leggen en kan
gewoon mezelf zijn.”

www.arbeidsparticipatietool.nl

Over dyscalculie
Wist je dat zo’n 3 procent
van de bevolking
dyscalculie heeft?

Over ADHD/ADD
De wereld zou
een stuk saaier
zijn zonder mensen
met ADHD/ADD.

Wij helpen elkaar
Bij Impuls & Woortblind zetten mensen met ADHD, ADD,
dyslexie en dyscalculie zich voor elkaar in. Door je bij ons
aan te sluiten leer je van elkaar hoe je kunt leven vanuit
je kwaliteiten. Hoe ga je slim om met je beperkingen?
Waar liggen kansen? We horen graag van jou, hoe het jou
gelukt is om succesvol te zijn. Zo kun je anderen inspireren
hun weg te vinden. Bovendien kun je je inzetten voor de
belangenbehartiging van onze vereniging.

Wat wij voor jou
kunnen betekenen:
• Informeren: door voorlichting te geven aan mensen
met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en aan
iedereen die met onze doelgroep te maken heeft.
• Kennisdeling: uitwisseling van ervaringen en
deskundigheid, onder andere door lokale (thema)bijeenkomsten, een jaarlijkse contactdag en onze
hulp- en informatielijnen.
• Belangenbehartiging: voor onze doelgroep, door
beïnvloeding van belangrijke partijen zoals de
politiek, werkgevers, verzekeraars, farmaceuten,
het CBR en onderwijsinstellingen.

