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Beste ouder(s) en andere betrokkene bij deze puzzel-kinderen.  

Ik gebruik graag het woordje puzzel-kinderen omdat dit ouderschap zo 

lang en zo intens veel van ons als ouder vraagt. Steeds opnieuw op zoek 

naar antwoorden op alle uitdagingen die op ons pad komen, steeds 

weer twijfelend of er niet nog iets anders of iets meer bestaat, of we 

het wel goed doen. De puzzelstukjes hebben dan ook niet alleen te 

maken met keuzes voor het kind zelf maar ook met ons persoonlijk en 

relationeel welzijn. Het steeds over en weer getrokken worden tussen 

hoop en ontgoocheling, voor de een te veel toeschouwer, voor de 

andere geen moment rust. Soms overlopen van fierheid, soms 

overweldigd worden door machteloosheid. Maar heel vaak een heel 

eenzaam pad waar zelfs wie het goed met ons voor heeft niet helemaal kan begrijpen waarom dit 

ouderschap zo allesbepalend kan zijn. Veel van wat we doen is immers onzichtbaar, onhoorbaar en 

dus onbestaand voor de buitenwereld. 

Niet alleen als voormalig leerkracht buitengewoon onderwijs, nu klinisch orthopedagoog en 

contextueel therapeut, maar vooral als ervaringsdeskundige ouder wil ik jullie uitnodigen om samen 

met andere ouders stil te staan bij krachten en noden van jullie ouderschap. Elk van de 5 avonden 

probeert jullie levensverhaal te ondersteunen met handvaten en inzichten, maar vooral om de 

eigenheid en het unieke van jullie pad met meer gemak en zelfvertrouwen te bewandelen. 

Ter info: 

Na deze infosessie kan u inschrijven voor een vierdaagse vervolgmodule.  

Meer info hierover volgt nog. 

Datum : 17 maart 2022 

Uren:  19.30u – 21.30u 

Locatie : de Kanteling, Turnhoutsebaan 197a te 2110 Wijnegem 

Spreker : Linda De Mey 

Kosten : 35 euro / pp. 

Inschrijven : Mail naar info@dekanteling.be en geef volgende gegevens door: 

- met hoeveel personen je wenst in te schrijven 
- je naam en adres 
- btw-nummer (indien nodig) 
 
Je inschrijving is compleet als je het gepast bedrag overschrijft op rekening  
BE34 3631 5129 5990 met vermelding “AO + (je naam)” 
Het onthaalteam zal je mail zorgvuldig behandelen en je een bevestiging van je 
inschrijving sturen. 
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