meerdaagse cursus voor ouders

Wat na ons?
Vier sessies over de emotionele kant van
deze vraag.
Hoe kan je als ouder je kind met een handicap later met een gerust hart achterlaten?
Hoe blik je je liefde in voor de toekomst?
do 17_09_20
woe 14_10_20
di 27_10_20
woe 09_12_20 | Leuven
Stilstaan bij de vraag ‘Wat na ons?’, vraagt veel moed en kracht. Graag willen we je helpen om deze vraag recht in de ogen te kijken door je o.a. een format aan te bieden om
over de wensen voor je kind met een handicap stil te staan, creatieve werkvormen aan
te reiken om die wensen voor je kind vast te leggen, door je handvaten aan te reiken om
hierover in je gezin en je ruimer netwerk te communiceren.
Wat moeten anderen (later) van je kind weten om het de best mogelijke kwaliteit van leven te geven?
Hoe wil je dat je kind je later herinnert, wie je zelf was, wat je belangrijk vindt?
• Welke keuzes maak je voor jezelf en je kind op vlak van gezondheidszorg en levenseinde?
•
•

Je sprekers:
• Sessie 1: Paul Janssens, getuigenis ouder
• Sessie 2: P
 aul Janssens en Sarah Timmermans, creatieve coach
• Sessie 3: d
 r. Goedele Van Eedom, palliatief begeleider en auteur ‘Zolang ik nog leef’
• Sessie 4: Paul Destrooper, spiritueel begeleider, LEIFconsulent
do 17_09_20: Liefde inblikken, deel 1
woe 14_10_20: Liefde inblikken, deel 2
di 27_10_20: Persoonlijk testament
woe 09_12_20: De laatste fase
| 13.30 u.(!) | KVG, Tiensesteenweg 63, Leuven
voor de ganse reeks:
- 60 euro/persoon of 95 euro/koppel - voor leden van Gezin en Handicap/KVG
- 80 euro/persoon of 135 euro/koppel - voor niet-leden van Gezin en Handicap/KVG
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

