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Kookcafé CookAUT! in Enkhuizen 

Vanwege het gestructureerde karakter, 
blijken koken en bakken heel geschikt  
te zijn voor kinderen met autisme of  
AD(H)D. Het samen bereiden van een  
recept zorgt voor veel plezier én blijkt 
een goed middel om deze doelgroep 

sociale vaardigheden bij te brengen, 
zelfvertrouwen te geven en  

faalangst te verminderen. Ervaren 
professionele begeleiders helpen 

de deelnemers hierbij. De groep  
bestaat uit maximaal 12 kinderen, waar-
bij er één begeleider is op drie kinderen.

Over de locatie  is goed nagedacht.  
Want hoe fijn is het als je als oudere in 
Westerhof woont en je zo af en toe kunt 
kijken naar een groep kinderen die druk 
bezig zijn met hun kook en/of bak 
activiteit. En soms wordt het gemaakte 
lekkers gezamenlijk opgegeten.  
Jong en oud samen smullen aan de  
keukentafel, hoe mooi is dat!

Kookcafé CookAUT! is een samenwerking 
tussen Autstekend, BuroFlo en Wilgaer-
den. Kinderen die er gebruik van willen 
maken, hebben een verwijzing van de 
gemeente nodig. Alle 7 Westfriese  
gemeenten ondersteunen dit initiatief. 

Meer weten of aanmelden?  
Neem dan contact op met onze  
consulenten Zorg en Welzijn, 
0229 - 57 68 68 of e-mail: info@buroflo.nl 

Iedere zaterdagmiddag is er gezellige reuring in  
woonzorgcentrum Westerhof aan de Westerstraat  
in Enkhuizen. Er wordt dan gekookt en gebakken door  
een groep enthousiaste jongeren. Allen hebben ze de  
diagnose autisme of AD(H)D. Onder professionele  
begeleiding maken zij de meest heerlijke gerechten klaar. 
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