OKA IS EEN STEUNGROEP
voor en door ouders, van kinderen die anders zijn
Ouder zijn is een bijzonder mooie taak.
Maar wat als je een kind hebt die anders is?
Hoe kun je als ouder de talenten van je kind
die anders is (blijven) zien?
Hierbij kan het helpend zijn om andere ouders
te ontmoeten, ervaringen te delen en elkaar
te ondersteunen bij het omdenken van lastige
situaties.

OMDENKEN
INFORMEREN
ONDERSTEUNEN

VOOR OUDERS
DOOR OUDERS

OUDERSTEUNGROEP
OKA is een steungroep voor en door
ouders van kinderen die anders zijn.
Hiervoor organiseren we thema-avonden.
Bij iedere avond staat er een ander onderwerp centraal. Dit is een kapstok om met
elkaar in gesprek te gaan. Er is ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen en
kennis, elkaar te informeren en herkenning en begrip te ervaren.

THEMA-AVONDEN 2019

IEDEREEN IS WELKOM
De avonden zijn bedoeld voor iedereen
die te maken heeft met kinderen die
anders zijn. Uw kind hoeft geen diagnose
te hebben.

DO. 20 JUNI

DO. 16 MEI
SAMEN OP ZOEK…
Samen op zoek naar het vinden
van een goede balans in het gezin.

Gastspreker
Erica van Dinther-Voortman,
holistisch coach en therapeut
Meer info: www.okaburen.nl of
www.ijkpraktijk.nl

IN JE KRACHT STAAN!
Wat is het fijn als je de talenten van je
kind die anders is kunt (blijven) zien.
Gebruik je eigen kwaliteiten hiervoor!

Gastspreker

LOCATIE EN TIJD
U bent welkom vanaf 19.30 uur (inloop
met koffie of thee). Het programma
start om 19.45 uur en duurt tot 21.30 uur.
De thema-avonden worden georganiseerd
in ‘De Brede School’ (o.a. Basisschool
De Hoeksteen en OBS De Boogerd) aan
de Homoetsestraat 38b in Maurik.
INFORMATIE EN AANMELDEN
Voor meer informatie www.okaburen.nl.
Aanmelden kunt u door een e-mail te
sturen naar: info@okaburen.nl.
Aanmelden is fijn maar niet noodzakelijk.
Deelname is gratis.

WWW.OKABUREN.NL

Danielle van Laar, leerkracht en
beeldend therapeut
Voor meer info: www.okaburen.nl

DO. 19 SEPTEMBER
NU SNAP IK HOE HET WERKT
Doe een serie leuke opdrachten, die jou
of mensen in je omgeving laten ervaren
wat jouw kind, die anders is, dagelijks
ervaart.

Gastspreker
Nog niet bekend.

DO. 21 NOVEMBER
HOE OVERLEEF IK DE
FEESTDAGEN?
Gaan we weer stressen? Hoe gaan we
samen zorgen dat het dit jaar leuk
wordt. Een avondje tips en uitdagingen.

Gastspreker
Nog niet bekend.

