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Vader ontwikkelt eigen tool om een hechtere band met
zijn autistische zoon op te bouwen
SPARK (Speech Practice for Autistic and other Remarkable Kids) is een
nieuwe tool die communicatie tussen kinderen met autisme en hun
omgeving bevordert. SPARK werd ontwikkeld door Frank Verhagen. Als
vader van een kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ging hij op
zoek naar een manier om vlotter gesprekjes te kunnen voeren met zijn
zoon. Hiervoor ontwikkelde hij een PowerPoint met vragen over
afbeeldingen en bijhorende antwoorden. De PowerPoint is uitgegroeid
tot een gesprekstool die momenteel meer dan 6.000 slides telt en voor
iedereen beschikbaar wordt gemaakt op de nieuwe SPARK website. Op
dit moment zijn er al 800 slides zichtbaar.
Frank Verhagen van SPARK: “Kinderen met autisme hebben vaak moeilijkheden
met communicatie- en taalvaardigheid. SPARK helpt hen en hun omgeving om
makkelijker met elkaar te praten en zo hun levenskwaliteit te verbeteren.”
Met de zelfgemaakte PowerPoint slides slaagden Frank en zijn zoon erin om
gesprekjes over alledaagse onderwerpen met elkaar te voeren. Hij ontdekte zo
een manier om dichter bij zijn zoon te komen. Deze ervaring wil Frank graag
delen met iedereen die in het dagelijkse leven met autisme te maken krijgt.
Frank Verhagen: "Twee april is ‘World Autism Awareness Day’, een ideaal
moment om anderen met SPARK kennis te laten maken. Met SPARK willen we
vooral autistische kinderen helpen die bijna niet verbaal communiceren. Autisme
is een spectrumstoornis. Dit maakt dat het voorkomt in alle maten en vormen.
Onze zoon spreekt zelf zeer weinig. Dankzij SPARK kunnen we nu gesprekjes
met hem voeren waardoor onze band sterker werd. Om de tool verder te
ontwikkelen en wereldwijd bekend te maken, zijn we volop op zoek naar
bedrijven en particulieren die SPARK willen steunen zodat de organisatie en de
website verder kunnen blijven groeien.”
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