Don. 21 april

Infosessie : Ademruimte in de ouderruimte

voor ouders van kinderen met ASS (en mogelijk bijkomend ADHD, leerstoornissen of
hoogbegaafdheid)
“Ik gebruik graag het woord puzzel-kinderen omdat dit ouderschap zo lang en zo intens
veel van ons als ouder vraagt. Steeds opnieuw op zoek gaan naar antwoorden op alle
uitdagingen die op ons pad komen, steeds weer twijfelen of er niet nog iets anders of iets
meer bestaat, of we het wel goed doen …”
Linda De Mey wil - niet alleen als voormalig leerkracht buitengewoon onderwijs, nu klinisch
orthopedagoog en contextueel therapeut, maar vooral als ervaringsdeskundige ouder – jullie
uitnodigen om samen met andere ouders stil te staan bij krachten en noden van jullie
ouderschap. Na deze infosessie kan ingeschreven worden voor een 4-daagse vervolgmodule. Elk van deze avonden probeert jullie levensverhaal te ondersteunen met
handvaten en inzichten, maar tracht vooral om de eigenheid en het unieke van jullie pad
met meer gemak en zelfvertrouwen te bewandelen.

Ma. 25 april

Vorming : praktische psychopathologie

5-daagse vorming (verder op 9 en 23 mei, 6 en 20 juni) voor professionals door
Riño Wong Chung, psychiater.
Denken, voelen en functioneren bestaat in allerlei vormen. We brengen in kaart wanneer dit
binnen de normaalgrenzen valt en wanneer er sprake is van welke psychopathologie. Hoe
herken je dat, welke vragen stel je, welke observaties doe je en welke direct bruikbare
therapeutische mogelijkheden heb je?

Don. 28 april

Infosessie : Game- en schermverslaving

Via deze infosessie wil de Kanteling dit thema - in samenwerking met Nova Vida - onder de
aandacht brengen. Mede door de coronapandemie zien we een toename van deze
problematiek.
Wil je hierover meer te weten komen ? Word je er zelf - als jongere, partner, ouder,
hulpverlener, … - mee geconfronteerd ?
Natalie De Schepper, psychologe en medewerkster van Nova Vida, zal je tijdens deze avond
(19.00 – 22.00 uur) samen met ervaringsdeskundige Gaetan Bourguignon meenemen in dit
thema en trachten te antwoorden op de vragen die er zijn.
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Don. 5 mei

Infosessie : Seks- en pornoverslaving

De verschillende ladingen onder deze vlag ?
Wat is het niet, maar waarover spreken we dan wel ?
Hoe kunnen we ernaar kijken ?
De impact van deze gedragsverslaving op de cliënt en de omgeving ?
Partners in het bijzonder.
Praat erover, doorbreek het taboe !
Annemie Loose, psychologe en medewerkster van Nova Vida, zal je tijdens deze avond
samen met een ervaringsdeskundige meenemen in dit thema en trachten te antwoorden
op de vragen die er zijn.

7, 11, 14, 18, 25 en 28 juli

Vorming : ASS en geluk

Voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met (een vermoeden van) ASS met een
(rand)normale begaafdheid.
Doel van deze vorming:
Omgaan met stress en overprikkeling - opbouwen van zelfvertrouwen - zoeken naar
geluksmomenten - oefenen in sociale noden/vaardigheden - ontdekken en uitproberen
van eigen talenten - zoeken naar innerlijke waarden en motivatie.
Inge Malef, therapeute in de Kanteling, zal deze vorming begeleiden.

Meer informatie : www.dekanteling.be : Ons aanbod / Infosessies, trainingen en vorming.
Wil je deelnemen ? : Mail naar info@dekanteling.be en geef volgende gegevens door :
je naam en adres, met hoeveel personen je wenst in te schrijven en btw nr. (indien nodig).
Je inschrijving is compleet als je het gepast bedrag overschrijft op rekening
BE34 3631 5129 5990, met als vermelding : naam workshop + je naam.
Het onthaalteam zal je mail zorgvuldig behandelen en je een bevestiging van je inschrijving
sturen.
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