inspiratiemoment

Hoe geef je de
handicap van je kind
een plaats?
‘Leren leven met een levend
verlies’ (Manu Keirse)
do 04_04_19| Brugge
di 07_05_19| Leuven
di 04_06_19| Gent
do 10_10_19| Hasselt
do 07_11_19| Antwerpen
Als ouder van een kind met een beperking loop je vaak op de tippen van je tenen. De
balans vinden tussen zorg-werk-leven is een hele opdracht. Praktisch, maar ook emotioneel. Want als je een kind met een beperking hebt, verloopt je toekomstbeeld anders
dan verwacht. Dit doet verdriet, pijn en geeft een gevoel van onmacht en onzekerheid.
De rest van je leven blijft je kind deze beperking houden. Hoe kun je een beperking loslaten als je er elke dag mee te maken hebt? Of is het als ouder zoeken naar een manier om
te (leren) leven met een ‘levend verlies’…
Een tip! Nodig ook je familieleden, vrienden, buren, … uit.
Je krijgt dan heel wat stof om na te praten en je emoties te delen met iedereen die bij
jou en je kind betrokken is.
Je spreker:
• Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking gaat.
04_04_19| 19.30 u | KU Leuven, Campus Brugge, Spoorwegstraat 12, Brugge
07_05_19| 19.30 u | KU Leuven, De Valk, Tiensestraat 41, Leuven
04_06_19| 19.30 u | Odisee Technologiecampus, Bargiekaai 25, Gent
10_10_19| 19.30 u | Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator (Aula), Salvatorstraat 20, Hasselt
07_11_19| 19.30 u | Thomas More, Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
5 euro - ouders en familie
15 euro - studenten
35 euro - professionelen. Mét factuur. Geef ons je facturatiegegevens door.
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90
- online via www.magentaproject.be

www.facebook.com/gezinenhandicap

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

