Contactge gevens

CKG Betlehem

CKG Betlehem

CKG Mechelen

Griet Goovaerts

Edgard Tinellaan 2b
2800 Mechelen
015 44 67 67

0473/25.03.16

Permanentie: tussen 9u en 17u30

griet.goovaerts@emmaus.be

CKG Willebroek

Contactpersonen

Kristien Vervaet
0471/92.33.43
kristien.vervaet@emmaus.be

Kapelstraat 4
2830 Willebroek
03 866 57 89
Permanentie: ma 9u-13u, di 9u17u, do 13u-17u

CEDES

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk
WIJ KUNNEN U DAARBIJ HELPEN!
Ons CKG is erkend door

Wat is CEDES (een
goede kindertijd voor
mijn kind) ?

Wie krijgt hulp?
Maatschappelijk kwetsbare ouders met kinderen tussen 0
en 12 jaar, die zich meer zelfzeker willen voelen over de
opvoeding.

Welke hulp geven we?
Zor g jij ook voor kinderen,
wil jij je kinderen alle kansen geven? Dan weet jij da t
het met kinderen soms fijn
en soms moeilijk is ... zeker
als je al veel ander e zorgen
aan je hoofd hebt!
Kom 4 à 5 keer naar onze
oudergroep en maak kennis
met de 4 belangrijkste
bouwstenen voor een goede
kinder tijd. Je zal ontdekken
waar jij al héél goed bezig
bent met de kinder en.
De 4 bouwstenen geven je
houvast en maken je sterk.
Door erover te pra ten met
ander en krijg je ook nieuwe
tips en ideeën.

We bieden 4 à 5 wekelijkse bijeenkomsten voor ouders
aan, waar we stilstaan bij de 4 bouwstenen (liefde & veiligheid, nieuwe ervaringen, positieve reacties, steeds meer
verantwoordelijkheid) voor een goede kindertijd.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in een gemeente in jouw
buurt en gaan door op een voormiddag vanaf 9u. De bijeenkomst sluiten we samen af met soep en brood.
Tijdens de praatsessies kan jij je ervaringen delen met andere ouders. Jij blijft verantwoordelijk voor de opvoeding
van je kinderen. Wij respecteren die positie door je taak
niet over te nemen.

Wa t is de prijs?
De praatsessies zijn gratis

