AFDELING

LEUVEN

Doelgroep

Omschrijving

Kleutergroep
‘Op de brug naar 6 jaar’

3de kleuterklas

Groeigroep
Contactgroep

8-10 jaar & 10-12 jaar
15-18 jaar

Acting-out groep
Interactiegroep

10-12 jaar (jongens)
12-14 jaar (jongens)

Groepstherapie voor mensen met
een licht/matige mentale beperking

20- 25 jaar

Thema’s: eigen identiteit, relaties, levensdomeinen,…

Gespreksgroep Werkgroep Verder

+18 jaar

Voor mensen die iemand zijn verloren door zelfdoding

Gespreksgroep Werkgroep Verder

ouders

Voor ouders die een kind verloren door zelfdoding

AFDELING

HAACHT

Doelgroep

Voor kleuters met moeilijkheden op het gebied van sociale ontwikkeling en/of zelfwaardering en schools leren. Doel is
hoofdzakelijk observatie en evaluatie van de kinderen om gefundeerd advies voor vervolg te kunnen geven.

Voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Thema’s zijn weerbaarheid en contact
leggen, omgaan met gevoelens en opkomen voor jezelf.

Voor jongens die zich moeilijk kunnen beheersen, vaak in conflict komen met leeftijdsgenoten, die (te) eigenwijs, (te)
individualistisch, (te) bazig en een (te) kort lontje hebben. We zoeken sterke punten en pakken werkpunten aan.

Omschrijving

‘Als opvoeden
niet vanzelfsprekend is’

Ouders met
kinderen 3-11 jaar

Voor ouders waarbij de opvoeding en/of ontwikkeling niet vlot verloopt. Met andere ouders praten, denken en werken
rond opvoedingsondersteuning.

Rouwgroep ‘Leven na verlies’

50+ jaar

Voor mensen die hun partner langer dan 6 maanden geleden verloren en hier graag met anderen over willen praten.

Partnergroep
‘Aan de slag met je relatie’

Koppels

Voor koppels met relatieproblemen.. We zoeken manieren om elkaar doorheen de tijd telkens opnieuw te blijven
ontmoeten en om op een verbindende manier met elkaar te spreken.

ACT - groep

Volwassenen

Voor mensen die sterker willen staan in het leven, meer rust willen ervaren en bewuster willen leven.

AFDELING

HALLE & DILBEEK

Doelgroep

Groeigroep
‘Ik en de ander’

8-10 jaar & 10-12 jaar

‘Groeien in vertrouwen’
Faalangst overwinnen

14-17 jaar

‘1000-Volt groep’

6-8 jaar

Help!? Mijn kind
heeft gescheiden ouders

Gescheiden ouders

Zorgende ouder blijven
ondanks de conflicten

Oudercursus

Ontmoetingsnamiddag
voor gezinnen na verlies

Gezinnen met
kinderen 6-18 jaar

Omschrijving
Groeigroep voor jongeren over omgaan met anderen, over grenzen trekken en opkomen voor jezelf, over pesten en
gepest worden, over zelfwaardering en zelfvertrouwen.

Voor jongeren met faalangst en weinig zelfvertrouwen

Voor kinderen met aandachts-, werkhoudings- en gedragsmoeilijkheden.

Praten met andere ouders over ervaringen en bezorgdheden, aanreiken van handvaten en tips

Gespreksgroep: praten met andere ouders over ervaringen en bezorgdheden, aanreiken van handvaten en tips

Gezinnen die iemand in hun gezin of familie verloren hebben door plots overlijden

