„Ik vind emotionele ontwikkeling
een belangrijke schakel in de opvoeding en de aanpak van kinderen en
volwassenen met een verstandelijke
beperking. Om met mijn zoon om te
gaan en zijn gedrag te begrijpen, krijg
ik graag praktische tips, want er is
een reden voor dat gedrag. Door met
andere ouders samen te zitten kan ik
met hen ervaringen uitwisselen, herkennen we situaties en geven erkenning aan elkaar. Er is meer begrip.”
(Christiane, mama en mantelzorger
van een zoon met een meervoudige
beperking)

praatavond

Ouders inspireren
ouders
Koffie met een verhaal
Samen op verhaal komen met andere ouders van een kind met een handicap - met
koffie en koekjes. En met een frisse blik op
de ontplooiing van je kind.
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Wie begrijpt jou beter dan andere ouders van een kind met een handicap?
Deze avond biedt je de kans om andere ouders te ontmoeten (bij de koffie ),
ervaringen te delen, samen te zoeken naar antwoorden en een nieuwe kijk
te krijgen op het ontplooiingsverhaal van je kind. We starten met een getuigenis van een ouder. Edda Janssens reikt je vervolgens - met de emotionele
ontwikkeling van je kind als kader - een andere manier aan om naar je kind
met een verstandelijke handicap te kijken, hem/haar beter te begrijpen en te
begeleiden.
Gespreksleider:
• Edda Janssens, orthopedagoge en creatief agoog. Zij maakt ouders wegwijs
in de emotionele ontwikkeling, met de Draad van Gerrit Vignero als leidraad.
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4 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
10 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG. Je betaalt ter plaatse.
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap

Gezin en Handicap maakt deel uit
van de KVG-Groep en is lid van Vijftact

