PROGRAMMA INLOOPAVOND BIJ DE STADKAMER OP 17 mei 2017
Thema: Kind & scheiding

Informatieplatform Scheiden-in-Zwolle organiseert samen met de Stadkamer
(nieuwe locatie: Zeven Alleetjes) op 17 mei een inloopavond over de
gevolgen van een scheiding voor ouders & kinderen.
SCHEI EENS UIT
Auteur Iris Gündel vertelt over haar boek
‘Schei eens uit’.
Volwassenen van wie de ouders gescheiden zijn, blijken
daar ook later nog steeds last van te hebben. Pijnplekken
van een scheiding zouden meer benoemd moeten worden.
Iris Gündel interviewde voor haar boek ‘Schei eens uit’ tal
van ervaringsdeskundigen; volwassenen van wie de ouders
gescheiden zijn.

Programma 17 mei
18.30 – 19.00 uur

19.00 – 19.20 uur
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.20 uur
20.20 – 20.45 uur
20.45 – 21.00 uur

Inloop met vrijblijvende informatie over kinder- en
buddycoaching, Sociaal Wijkteam, huisverkoop/taxatie, hypotheek,
mediation en juridische zaken
Dichter Gaston Bannier draagt voor
Auteur Iris Gündel vertelt over haar boek ‘Schei eens uit’
Info over Zandkastelenprogramma* door Linda Hendriks
Expertpanel Scheiden-in-Zwolle beantwoordt vragen over scheiden
Informatietafels

Informatie
Naast de experts** van Scheiden-in-Zwolle zijn Hanneke van Rossum en Gerry
Willemsen namens het Sociaal Wijkteam Zwolle & Johanny den Ouden en
Nikita van Taarling van Eye-4U (buddycoaching voor jongeren in
scheidingssituaties door studenten Pedagogische opleiding Windesheim)
aanwezig om informatie te geven. Natuurlijk zijn de boeken van Iris Gündel en
Gaston Bannier te koop.
*Zandkastelenprogramma©
Dit programma helpt kinderen tussen de 6 en 17 jaar op weg om door de
scheidingsperiode heen te komen. Het is een preventief en laagdrempelig
programma met creatieve werkvormen. Meer info bij Zie Mij Kindercoaching.
Aanmelden
Aanmelden voor deze avond is niet nodig. U kunt in De Stadkamer op eigen
kosten een kopje koffie/thee kopen. Toegang is gratis.
Vragen
Vragen over deze avond? Neem contact op met Atty van de Brake,
info@scheiden-in-zwolle.nl, bel met 06 – 511 61 523 of kijk op de website.

**Partners Scheiden-in-Zwolle
Linda Hendriks Zie Mij Kindercoaching
Martijn Meijer Financieel Adviesbureau Zwolle
Marja Ringerwöle Advocatuur
Sabine Toornvliet Mediation
Reinier Veerman Makelaardij
Atty van de Brake Contentbeheer

Scheiden-in-Zwolle is De Stadkamer bijzonder erkentelijk voor hun gastvrijheid
Tot 17 mei 2017 vanaf 18.30 tot 21.00 uur. Adres: Zeven Alleetjes Zwolle

