“Smeed het ijzer als het koud is”
“Je hoeft niet te winnen, je kunt enkel volhouden”
“Eerst connectie, dan correctie”
“We geven niet toe, maar we geven ook niet op”
Zijn dit uitspraken die u prikkelen, als het gaat over de opvoeding van uw kind(eren) met
onbegrepen gedrag? Ze zijn nauw verbonden met de methodiek Geweldloos Verzet en de
basishouding Nieuwe Autoriteit. Wilt u hier meer over weten?
We nodigen u van harte uit voor één van de vier regioavonden van de contactgroep
Gedragsproblemen. Onder leiding van verschillende sprekers, ieder vanuit hun eigen kennis en
ervaring, hopen we met elkaar in gesprek te gaan over het thema:

“We geven niet toe, maar we geven ook niet op”
Een avond over Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
Geweldloos Verzet is een methode die ouders helpt om meer regie te krijgen over het ouderschap.
De basishouding hierbij wordt gekenmerkt door de woorden Nieuwe Autoriteit. Op deze
basishouding zal tijdens deze bijeenkomsten vooral worden ingegaan. Daarnaast wordt de
verbinding gelegd met de termen Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet.
De avond is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en een
(boven)gemiddelde intelligentie.
De avonden beginnen om 19.45 uur en worden D.v. gehouden:
➢

➢

➢
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Op donderdagavond 21 april 2022 in de Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeente
te Beekbergen, Ruitersmolenweg 29; spreker is C. (Corné) Legemaat, trainer Geweldloos
Verzet en Adventure therapeut bij Outback Explorers
Op dinsdagavond 10 mei 2022 in de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente te
Werkendam, Sigmondstraat 47; spreker is C. (Corné) Legemaat, trainer Geweldloos Verzet
en Adventure therapeut bij Outback Explorers
Op donderdagavond 19 mei 2022 in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente te
Kapelle, Goessestraatweg 18; sprekers zijn mevr. H. (Hilde) Schouten en mevr. E. (Eline)
Wouters, (jeugd)hulpverleners bij Agathos
Op dinsdagavond 24 mei 2022 in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle,
Kerkstraat 14; sprekers zijn mevr. R. (Rineke) de Leeuw, jeugdhulpverlener en mevr. F.
(Femke) Wassink, jeugdhulpverlener en SCHIP-behandelaar bij Agathos

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom!
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Helpende Handen en zijn door hen bij te wonen
zonder bijkomende kosten.
De uitgangspunten die Helpende Handen hanteert in verband met het coronavirus, vindt u op onze
website.
Aanmelding vooraf is verplicht
U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst aanmelden via onze website
(klik hiervoor op de gewenste bijeenkomst in deze uitnodiging)
of door te bellen naar (0348) 48 99 70.

