
 

 

 

 

 

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 brief) 

of door te bellen naar (0348) 48 99 70. 

 

Onzekerheid… in het achterliggende jaar kregen we er allemaal mee te maken. Door de 

coronacrisis vielen veel van onze zekerheden weg. 

Dat zorgde voor veel stress en vragen, vooral in gezinnen met kinderen met autisme of 

andere gedragsproblemen. Vragen bij kinderen, maar ook bij ouders. 

Want hoe reageer je op de stress en onzekerheid bij je kind, als je zelf ook niet weet 

hoe lang een situatie nog gaat duren? Wat betékent die angst en onzekerheid bij je 

kind? Welke oorzaak ligt er achter het gedrag van je kind? Wat weten we over hoe 

stress werkt in het leven van ouders en kinderen? 

Maar, belangrijker nog: waar vinden we onze zekerheid? Welke bodem hebben we 

onder ons bestaan, juist in tijden van onzekerheid? 

  

Herkent u deze vragen in uw gezinssituatie? U bent van harte welkom op één van 

onderstaande bijeenkomsten. Onder leiding van verschillende sprekers, ieder vanuit hun 

eigen kennis en ervaring, hopen we met elkaar in gesprek te gaan over het thema 

 

Op zoek naar houvast 

 

omgaan met onzekerheid in het leven 

van kinderen met autisme en/of gedragsproblemen 

 

Naast achtergrondinformatie en handvatten door de spreker, is er veel gelegenheid om 

met elkaar in gesprek te gaan.  

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen met autisme en/of 

gedragsproblemen en een (boven)gemiddelde intelligentie. Aan leerkrachten en 

andere professionals vragen we gebruik te maken van andere bijeenkomsten. 

 

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

➢ Op woensdagavond 8 september 2021 in de Elimkerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Capelle aan den IJssel, Merellaan 346; spreker is mevr. J. (Jeanet) 

van Ewijk-van de Veer, kinder- en jeugdpsycholoog 

➢ Op dinsdagavond 21 september 2021 in de Petrakerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Kapelle, Goessestraatweg 18; spreker is mevr. M. (Mettie) de 

Braal-Prins, intern begeleider in het speciaal basisonderwijs 

➢ Op donderdagavond 23 september 2021 in de kerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Apeldoorn, Graaf van Lijndenlaan 9; spreker is mevr. G.J. (Gerriët) 

van Dam-Hofman, kinder- en jeugdpsycholoog, zorgmakelaar bij Berséba 

➢ Op dinsdagavond 12 oktober 2021 in de Eben-Haëzerkerk te Hardinxveld-

Giessendam, Buitendams 118; spreker is mevr. G. (Geertrude) Zwemer-

Baijense, orthopedagoog bij Fides hulpverlening 

 

Van harte welkom. 

 

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Helpende Handen. Als u nog geen lid 

bent, kunt u dat worden via het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomsten. 

https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/autisme-en-gedragsproblemen-regio-gouda.html
https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/autisme-en-gedragsproblemen-kapelle.html
https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/autisme-en-gedragsproblemen-apeldoorn.html
https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/autisme-en-gedragsproblemen-hardinxveld-giessendam.html

