
     “Ik ben blij
dat ik heb meegedaan
      en weet nu dat er
      meer kinderen zijn
              die dit hebben
              meegemaakt...”

Kostenloos...
Voor het 8e jaar op rij kunnen we weer
lotgenotengroepen aanbieden voor kinderen
bij scheiding, overlijden of ziekte in het gezin. 
De verschillende programma’s zijn voor kinderen 
van 4 tot en met 18 jaar en worden op de 
scholen gedraaid door professionele begeleiders 
die hierin geschoold zijn.

De inzet van de groepen is kinderen een zetje
te geven in hun ontwikkeling, het helpen
omgaan met de hobbels op dit pad maar 
zeker ook de  bevestiging dat zij het kunnen.  
Kinderen die mee hebben gedaan ervaren de 
leeftijdsgenotengroep als steunend, fijn om 
eigen ervaringen en gevoelens te delen, en het 
is ook nog eens heel erg leuk om mee te doen. 
Veel kinderen geven terug dat het vooral fijn is 
om te  ontdekken dat je niet alleen bent!  

Wat...
We gaan knutselen, tekenen en spelletjes doen  
maar we gaan ook praten en luisteren naar elkaar. 

Wie...
Voor alle kinderen tussen de  4 t/m 18 jaar die thuis 
te maken hebben met een vervelende situatie.  Het 
kan zijn dat je ouders gaan of zijn gescheiden,  er 
iemand die heel belangrijk voor je was is doodge-
gaan. Of als er iemand in je gezin ziek is wat niet 
zo makkelijk is. Als je mee gaat doen kom je in een 
groepje met kinderen van ongeveer je eigen leeftijd.

Waar, wanneer, hoe vaak...
Het kan zijn dat het groepje op je eigen school is. 
Het kan ook zijn dat je naar een andere plek toe 
moet komen, maar het is altijd bij je in de buurt. En 
onder schooltijd. We komen 7 keer bij elkaar.

Waarom...
Soms kan het zijn dat je, al gaat het best wel goed, 
wel eens het gevoel hebt alleen te zijn, of niet 
begrepen te worden. Of je hebt vragen of tips nodig, 
die kun je allemaal kwijt in de groep. In het lotge-
notengroepje hoef je dat gevoel niet te hebben, 
iedereen weet hoe het zit!!! Het is niet belangrijk of 
nu wel of niet een probleem hebt, het is gewoon fijn 
om met lotgenoten samen te komen.

Voor ouders... Voor kinderen...

Meer info?
Neem gerust contact op met Mariëlle van der Laan. 
trainer / coach  -  06 524 529 69
marielle.vanderlaan@zilverenmaan.org

en jongeren




