
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.

OKA IS EEN STEUNGROEP 
voor en door ouders, van kinderen die anders zijn

OMDENKEN 
INFORMEREN

ONDERSTEUNEN



THEMA-AVONDEN 2021

DO. 28 OKTOBER*
BRAINBLOCKS
Hoe werkt het in het hoofd van iemand 

met autisme of ADHD.

Gastspreker 

...

Max. 14 personen

Meld u vast aan voor deze avond, 

info@okaburen.nl.

DO. 25 NOVEMBER*
INFORMATIE BIJEENKOMST PGB
Een voorlichtster van Per Saldo komt 

vertellen wat er in de praktijk bij komt 

kijken en welke mogelijkheden het 

kan bieden voor mantelzorgers en hun 

naasten.

Gastspreker 

...

Max. 20 personen

Meld u vast aan voor deze avond, 

info@okaburen.nl.

*  Deze avonden zullen doorgaan als 

de coronamaatregelen het toelaten.

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 onder-
werp 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 herken-
ning en begrip te ervaren. 

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.

LOCATIE EN TIJD
U bent welkom vanaf 19.30 uur (inloop 
met kof� e 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
Ga naar de website voor meer informatie. 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid 
vragen we u om zich aan te melden. 
Aanmelden kunt u door een e-mail te 
sturen naar: info@okaburen.nl. 

Deelname is gratis.

VOOR OUDERS 
DOOR OUDERS

WWW.OKABUREN.NL


