v.z.w. Sporen organiseert, in
samenwerking met het Huis van
het Kind, vijf ouderavonden rond
nieuwe autoriteit (ouderlijk
gezag) en geweldloos verzet,
kernbegrippen in de visie van
Haim Omer.
Omer ontwikkelde deze visie om
ouders te ondersteunen in de
omgang met moeilijk ervaren
gedrag bij hun kinderen.
In zijn visie wil hij ouders sterker
maken door op een geweldloze
wijze aanwezig te zijn, gesteund
door andere volwassenen, en
door jongeren te appelleren zelf
tot oplossingen te komen.

Programma:
tijdens deze vijf opeenvolgende
sessies willen we werken rond
enkele aspecten van die visie van
Omer, meer bepaald hoe je als
ouders anders, steviger,
vastberaden, gesterkt, rustig en
geweldloos aanwezig kan zijn en
kan omgaan met moeilijk gedrag
bij je kinderen en pubers. We
willen vooral via oefeningen
stilstaan bij eigen ervaringen en
zoeken naar krachten die ons als
ouders sterker kunnen maken.
Voor wie:
Voor deze ouderavonden
kunnen ouders inschrijven.

Hoe inschrijven?:
Geef uw naam en
telefoonnummer op bij je
contextbegeleider van v.z.w.
Sporen, of rechtstreeks bij Lief.
Graag inschrijven ten laatste
21/01/2019.
Vervoer en kinderopvang:
Bent u geïnteresseerd, maar
verhinderen praktische
moeilijkheden rond vervoer en
kinderopvang dat u kan
deelnemen, neem dan contact
op en dan zoeken we samen met
u naar een oplossing.

Door wie:

Wanneer?:

Lief Caluwaerts, stafmedewerker
Dienst Thuisbegeleiding en
Crisishulp aan Huis - v.z.w.
Sporen, tel. 016/52.56.50 en
werkGSM 0492/97.56.65

Op volgende woensdagen:

lief.caluwaerts@sporen.be

17 april,

Mieke Kusters, stafmedewerker
De Pas, vzw Sporen

en 8 mei 2019,

Tel: 016/52.56.60
werkGSM 0498/94.04.74
mieke.kusters@sporen.be

6 februari,
27 februari,
20 maart,

Andere tijden,
ander ouderschap:
vijf ouderavonden
rond nieuwe
autoriteit
en geweldloos
verzet

telkens van 19 tot 21 uur.
Waar?:
Hoofdzetel: Geldenaaksebaan 428 - 3001

Oudebaan, 263 te 3000 Leuven

tel: 016 38 76 00 e-mail: sporen@sporen.be
Oudebaan 263 – 3000 Leuven

Openbaar vervoer:
Buslijnen 7, 8 en 9 (Korbeek-Lo),
halte Dalemhof

tel: 016 52 56 50 (Lief Caluwaerts - DTL)
tel: 016 52 56 60 ( Mieke Kusters – De Pas)

Heverlee

