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SMÅ HVERDAGSHISTORIER

HVEM ER VI?

INTERESSERET I BESØG ?

Sara

Foreningen formidler kontakten mellem familier med

Så kontakt os, hvis du har lyst til at møde andre

Sara er 14 år og går i 8. klasse på en specialskole i

børn på samme alder. Hvert år afholder vi caféaften-

forældre til børn med Downs Syndrom, har brug

Rødovre. Hun elsker sang og musik og i sin fritid går

er for forældre, en generalforsamling og et familie-

for at tale med nogen, som har egne erfaringer

arrangement, hvor hele familien kan deltage.

med Downs Syndrom i familien eller hvis du søger

hun til gymnastik på et hold for lettere handicappede
børn i Hvidovre. Hun har en storebror og en lillebror,
som hun også kan lide at spille fodbold med. Hun har

svar på mere praktiske spørgsmål.

mange kammerater i skolen og i klubben, og så har hun

Foreningens primære formål er at skabe netværk. Her

en rigtig god veninde, som hun også leger med i fritiden.

kan man mødes med andre familier, som har et barn

Vi kommer også gerne og deler ud af vores

med Downs Syndrom for at snakke og udveksle viden

erfaring på barselsgangen eller hjemme hos jer.

Julia

og erfaringer.

Julia er 3 år og nr. 4 i søskendeflokken. Hun går i børne-

Vi kan kontaktes:

have, leger gerne med dukker, hopper på trampolin og

bestyrelsen@kbh.downssyndrom.dk

er rigtig glad for mad. Hun elsker sine søskende, hvilket

telefon: +45 81 73 38 73

er gengældt. Hun har Downs Syndrom og derfor er hun

(læg evt. en besked, så ringer vi tilbage)

sat tilbage i sin udvikling i forhold til jævnaldrende børn.
Det er dog ikke noget hun selv lader sig genere af. Hun
har et meget rigt og godt liv.

NYTTIGE LINKS

August
August er en glad, nysgerrig og aktiv dreng på 1 år og 10

Downsforeningen Hovedstaden:

måneder. Tre dage efter fødslen, opdagede lægerne, at

www.kbh.downssyndrom.dk

han havde en tarmsygdom, som han er blevet opereret
for to gange. August har det i dag godt (selvom tarm/

Landsforeningen Downs Syndrom:

mave af og til kan drille) og går i vuggestue. Han kan lide

www.downssyndrom.dk

at lege vilde lege, hvor han bruger sin krop, samt med
biler og dyr. Han er en kærlig dreng, der elsker fjollerier

Landsdækkende forening for udviklingshæmmede,

og griner højlydt, når man laver skæg og ballade. Han

pårørende og andre interesserede:

har lige taget sine tre første skridt på egen hånd og er
meget stolt af sig selv (og det er hans forældre også).

Vores forening er medlem af Landsforeningen Downs

www.lev.dk

Syndrom og LEV.
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