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 ling,’ op het beeldscherm van Brams telefoon verschijnt 
een berichtje van Tycho. Bram veegt het berichtje weg, 
want hij zit midden in zijn spel. Nog maar een paar lastige 
stukjes, weet hij en dan heeft hij dit level gehaald. Op 
dit stukje is hij al heel vaak af gegaan, dus hij doet extra 
zijn best. Het is nog heel vroeg in de ochtend. Papa, 
mama, Cas en Anna slapen allemaal nog, maar Bram is 
al wakker. Hij zit lekker beneden op de bank zijn spel te 
spelen. ‘Pling,’ doet zijn telefoon weer. Nu een berichtje 
van Thijs. Bram veegt het weg en ziet dan dat hij af is. Dat 
is balen. Maar Bram geeft niet zomaar op, hij begint het 
level weer opnieuw.

‘P
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 an komt Anna de woonkamer binnenlopen.  
‘Wat ben je aan het doen, Bram?’ vraagt ze.
Bram reageert niet, hij is druk met zijn spel.
Anna is toch nieuwsgierig en ploft neer naast Bram.
Bram schrikt ervan en roept:

‘Annaaaah, ik ben bezig, dat zie je toch?’ 

Anna rent huilend weg.
Bram zucht een keer diep en speelt dan weer verder.

D
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 ram kan reuzegoed slimme en creatieve plannen 
bedenken. Hij is hier vaak zo druk mee, dat hij vergeet 
wat hij eigenlijk moet doen. Als Bram zich moet 
klaarmaken voor school, is dat natuurlijk niet handig. 
Om hem te helpen, maakt mama samen met Bram 
een duidelijk plaatje voor elke taak die hij ’s ochtends 
moet doen. Zo weet Bram precies wat hij moet doen, 
hoe, waar, wanneer en met wie. ‘Deze plaatjes 
maken een snelweg in je hoofd,’ legt papa uit. Nu 
kan Bram alle taken zelf doen én is hij op tijd klaar.

• Een boekje om zelf of samen te lezen.
• Ontwikkeld door experts op het gebied van 

autisme.
• Helpend voor iedereen die dit ‘streepje’   

– snel afgeleid zijn – herkent.
• Informatief en met praktische tips.
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