
Dansk forening for
Williams syndrom

Kontakt
www.williamssyndrom.dk

formand@williamssyndrom.dk

Foreningens formål

williams syndrom.dk

I Dansk forening for Williams syndrom
varetager vi interesssen for personer med 
Williams syndrom. 
Det gør vi ved, at udbrede kendskabet til 
Williams syndrom, skabe et stærkt netværk 
mellem personer med Williams
syndrom og deres familier samt formidle 
kontakten mellem relevante hjælpende 
foreninger og vores medlemmer.
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Kender du 
Williams Syndrom?

Dansk forening for Williams syndrom vil gerne 
byde jer velkommen i vores forening. Vi er en 
lille forening der blev stiftet i 1991.

Vores medlemmer er hovedsagelig personer 
med Williams syndrom og deres familier. 
Foreningen er landsdækkende og også åben 
for fagpersoner og andre med interesse for 
syndromet.

I foreningen bruger vi hinanden til at spare 
med, både omkring praktiske ting, så som 
ansøgninger til kommunen osv., men også  
socialt, så vores børn og unge ved, at de ikke 
er de eneste med Williams syndrom. 

Vi håber I har lyst til at være med i vores 
forening og glæder os til at høre fra jer.

Mange venlige hilsner

Bestyrelsen i Dansk forening for Williams 
syndrom.

- Jeg kan lide at "vinke" med hænderne
eller rokke overkroppen frem og tilbage.

- Jeg har dårlig grovmotorik, 
og har derfor svært ved løb, 
at hoppe og spille boldspil.

- Jeg har dårlig finmotorik og derfor 
svært ved at skrive i hånden og snøre 
mine sko.

- Jeg har en ekstrem sensitiv hørelse, 
nogle gange holder jeg mig for ørene
for at beskytte mig selv.

- Jeg fikserer ofte på særlige emner.

- Jeg har kognitive udfordringer..

- Jeg kan "gå amok" når mine sanser 
er på overarbejde.

- Jeg har problemer med at 
fokusere og koncentrere mig. - Jeg kan være ret kræsen og har 

udfordringer med mad med en 
særlig konsistens.
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- Jeg har en rigtig god hukommelse og
jeg glemmer ikke mennesker og steder igen.

- Jeg er musikalsk og elsker at synge,
lytte til musik og lære gennem musik 

- Jeg er ret unik! Kun 1 ud af
10.000 har Williams Syndrom.

- Jeg har empati og har meget
fokus på andres følelser. 

- En stor del af os har betydelige
hjertefejl og problemer med nyrerne.


