
 

  

 

 

 

 

 

 

Aanmelding vooraf is verplicht 
 

U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst aanmelden via onze website  

of klik op de gewenste bijeenkomst in deze uitnodiging 

of bel naar (0348) 48 99 70. 

‘Mijn dochter van 16 blijft soms een dag op haar kamer en dan lukt het me niet om contact 

met haar te maken. Hoe kan ik hiermee omgaan?’ 

‘Als ik probeer mijn zoon tot op zekere hoogte zijn eigen gang te laten gaan, ben ik bang dat 

ik de verbinding helemaal verlies. Hoe kan ik dat voorkomen?’ 

 

Zijn dit herkenbare situaties en vragen, als het gaat over de opvoeding van uw zoon of 

dochter met onbegrepen gedrag?  

U bent van harte welkom op 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: 

 

“Werk in uitvoering; tijdelijk geen toegang”  

Hoe blijf je als ouder(s) in verbinding met je puber met een diagnose? 

 

In de puberteit maken jongeren een ontwikkeling door; er is als het ware ‘werk in uitvoering’. 

Dit proces kan met zich meebrengen dat de zoektocht om op de juiste manier aan te sluiten 

bij je kind en hem of haar te begeleiden naar de volwassenheid, nog ingewikkelder is dan 

daarvoor. 

Welke factoren kunnen hierbij een rol spelen en welke tips en handvatten hebben we voor 

elkaar? Hoe kunnen we – mogelijk via een ‘omleidingsroute’ – in verbinding blijven?  

Aan deze aspecten hopen we door middel van de bijdrage van sprekers en in het onderling 

contact aandacht te besteden.  

 

De avond is bedoeld voor ouders van jongeren met gedragsproblemen en een  

(boven)gemiddelde intelligentie. 

 

De avonden beginnen om 19.45 uur en worden D.V. gehouden: 

 Op dinsdagavond 11 oktober 2022 in de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente 

te Werkendam, Sigmondstraat 47; spreker is Mieke Voorwinden-Simons, 

gezinshuisouder van gezinshuis LeMaMa in Nieuw-Lekkerland  

 Op donderdagavond 13 oktober 2022 in de Adventkerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Veenendaal, Vijftien Morgen 51; spreker is Adri Hage, gezinshuisouder 

van De Hagedis in Putten 

 Op woensdagavond 19 oktober 2022 in de Elimkerk van de Gereformeerde Gemeente 

te ’s-Gravenpolder, Langeweg 61; spreker is Martine Harthoorn-van Horssen, 

gezinshuisouder van Huize Harthoorn in Arnemuiden 

 Op donderdagavond 20 oktober 2022 in de Elimkerk van de Gereformeerde Gemeente 

te Capelle aan den IJssel, Merellaan 346; spreker is Mieke Voorwinden-Simons, 

gezinshuisouder van LeMaMa in Nieuw-Lekkerland 

 

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. U kunt lid worden bij aanmelding voor een bijeenkomst. 

De uitgangspunten die Helpende Handen hanteert in verband met het coronavirus, vindt u op 

onze website. 

http://www.helpendehanden.nl/werkinuitvoering
http://www.helpendehanden.nl/11oktober
http://www.helpendehanden.nl/13oktober
http://www.helpendehanden.nl/19oktober
http://www.helpendehanden.nl/20oktober
https://helpendehanden.nl/lotgenotencontact-in-coronatijd.html

