ONTMOETINGSGROEPEN VOOR KINDEREN, NA SCHEIDING OF EEN OVERLIJDEN IN HET GEZIN

Samen is minder alleen

Margot van Rijn

Rouw- en

Verliesbegeleider
Praktijk Verlies &
Leven, Rucphen

Ontmoetingsgroep voor kinderen
Zijn jouw ouders gescheiden? Of is jouw vader, moeder,
broertje of zusje overleden?
Dan voel je waarschijnlijk van alles door elkaar heen. Misschien ben je boos,
bang, verdrietig of teleurgesteld. En dat is soms lastig uit te leggen, vooral
aan kinderen die niet hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien vind je het
moeilijk erover te praten. Precies daarom is er voor jou een
ontmoetingsgroep. Een groepje van maximaal acht kinderen tussen de zes en
dertien jaar (groep 3 t/m 8) met wie je het er spelend, pratend, lachend en
huilend over kan hebben. Samen voelen we ons minder alleen!
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Kinderen tussen
de 6 en 13 jaar
(groep 3 t/m 8)

Maandag of
donderdag van 15:30
tot 17:30, in juni en
september

margot@verliesenleven.nl
eric@praktijk-krachtstroom.nl

Eric Breusers
Rouw- en
Verliesbegeleider
Praktijk Krachtstroom
Nederwetten

Locatie
Praktijk Verlies &
Leven
Kozijnenhoek 2
4715 RG Rucphen

ONTMOETINGSGROEPEN VOOR KINDEREN, NA SCHEIDING OF EEN OVERLIJDEN IN HET GEZIN

Doelstelling

Werkwijze

Een ontmoetingsgroep geeft kinderen
de gelegenheid open te praten over
hun ervaringen en gevoelens,…

We bieden twee verschillende
ontmoetingsgroepen aan:

…vragen te stellen die ze nog hebben, hun
eenzaamheid te verminderen, herkenning en
erkenning te vinden bij anderen en hun eigen
kracht aan te boren om met het verlies om te
gaan. Dit alles wordt door professionals
begeleid.
Uit onderzoek blijkt dat dergelijke groepen een
positieve invloed hebben op het welbevinden
van kinderen. Een ontmoetingsgroep werkt
preventief en kan voorkomen dat kinderen in
het hulpverleningscircuit terecht komen.

…één voor kinderen van wie een ouder, broer of
zus is overleden, en één voor kinderen van wie
de ouders gescheiden zijn.
Voorafgaand aan de start van de groep, vindt er
een intake gesprek plaats met één van de
begeleiders. Bovendien wordt er een
ouderavond belegd voor de ouders van de
kinderen die met een groep starten. Daarna
volgen er acht bijeenkomsten van twee uur.
'Uit onderzoek blijkt dat dergelijke
groepen een positieve invloed
hebben op het welbevinden van
kinderen.'
Praten is voor kinderen niet altijd dé manier.
Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van
creatieve werkvormen, muziek, verhalen en
beweging. Naast verdrietige zijn er ook veel
ontspannende momenten. De laatste
bijeenkomst wordt afgesloten in aanwezigheid
van de ouder(s).

PRAKTISCHE INFORMATIE
De ontmoetingsgroep voor kinderen na scheiding vindt plaats op maandagen: 4, 11, 18, 25 juni, 3, 10,
17 en 24 september 2018 van 15.30 tot 17.30 uur. De groep voor kinderen die een overlijden in het
gezin hebben meegemaakt vindt plaats op donderdagen: 7, 14, 21, 28
juni, 6, 13, 20 en 27 september 2018 van 15.30 tot 17.30 uur. Mocht je van
verder komen, dan is arriveren om 15.45 uur geen probleem.
Kosten: € 195,- per kind. Dit is inclusief intake, ouderavond, materialen en
drinken tijdens de bijeenkomsten. De ontmoetingsgroepen worden
gegeven in Rucphen, in praktijk ‘Verlies & Leven’ en begeleid door Eric
Breusers en Margot van Rijn, beiden rouw- en verliesbegeleider. Voor
nadere informatie kun je contact opnemen:
Margot - margot@verliesenleven.nl - 06 42 23 70 40
Eric - eric@praktijk-krachtstroom.nl - 06 520 23 533

