Kleur mij!

D e p a r t n e r s va n H u i s va n h e t K i n d
-

Huis van Welzijn
Jeugddienst
Arktos vzw
Buurtwerk
‘Samenlevingsopbouw’
- Kind en Preventie vzw
- Vzw Jongerenzorg

-

Welzijnsschakel De Spie
Kind en Gezin
CLB Groeninge
Groep Ubuntu
Gezinsbond Harelbeke
Welzijnsraad
LOK
LOGO Leieland

P ra k t i s c h e i nfo
- Alle lezingen zijn gratis en onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen.
- Graag op voorhand inschrijven via huisvanhetkind@harelbeke.be
- De lezingen vinden plaats in JC TSAS - Twee-Bruggenstraat 30 in Harelbeke.

Huis van het kind | Boterpotstraat 9
8530 Harelbeke
Volg ons op Facebook

PROGRAMMA
najaar 2020

Huis van het Kind Harelbeke bestaat
sinds 2014 in de vorm van een
samenwerkingsverband tussen Harelbeekse
partners die met kinderen en gezinnen
werken, onder andere Kind en Gezin, de
jeugddienst, Jongerenzorg, vzw De Spie
en het Huis van Welzijn. In 2018 vond dit
overlegplatform een fysiek onderkomen in
de Boterpotstraat 9. Van daaruit willen we
kinderen ondersteunen om ten volle kind
te zijn in Harelbeke en (groot)ouders laten
weten dat ze er niet alleen voor staan!

Het kan dan deugd doen om te horen hoe
anderen het doen. Of gewoon om te horen
dat er bij de buren ook ochtenden zijn die in
de soep draaien dat je zou wensen dat de dag
al voorbij was.

Huis van het Kind Harelbeke legt zijn oor
te luister bij deze gezinnen met kinderen
om zicht te krijgen op wat er nodig is om in
Harelbeke op te groeien en op te voeden. Zo
kunnen we deze signalen aan het bestuur
doorgeven, preventief werken en zorgen
dat het dienstverlenend aanbod op elkaar is
afgestemd.

Hou ook meteen maar de derde
donderdagavond van de maand vrij. Dan
organiseren we interessante lezingen,
helemaal gratis! Je steekt er zeker wat van
op en je hebt meteen weer de kans om bij te
kletsen met al die andere ouders.

Mama’s zitten wel eens met de handen in het
haar. En de cape van papa-superman, die zit
ook wel eens in de was. Dan bieden oma’s
en opa’s misschien wel eens soelaas, maar zij
waren voorheen ook maar gewoon een mama
en een papa.

Daarom organiseert het Huis van het Kind
Harelbeke elke eerste donderdagvoormiddag
van de maand een ontmoetingsmoment
voor ouders met hun kind(eren) in het Huis
van het Kind. Omwille van corona gaan deze
ontmoetingsmomenten tijdelijk niet door.

Wij kijken er naar uit om jullie (elkaar) te
(laten) ontmoeten!

Wat als je hoogsensitief bent?

Coronamaatregelen

Dit doe-boek legt je op een speelse manier uit:
• wat hoogsensitief zijn betekent en hoe je het kunt herkennen
• welke tips en hulpmiddelen je kunnen helpen thuis en op school
• hoe jij, dankzij dit boek, nog sterker in je eigen kracht kunt staan
Praat er samen over. Misschien met een vriend(in), een ouder of
begeleider. Of met een leerkracht of therapeut. Je leert heel veel nieuws
bij en het is ook gewoon leuk om te doen!

hoogsensitief bent?

An Michiels is als therapeute gespecialiseerd
in hoogsensitiviteit. Zij richtte vzw Sensitief
op en begeleidt talrijke lezingen, cursussen
en therapiesessies. Zij ontwikkelde de ouderkind-kampen en is een veelgevraagd spreker
in scholen en andere organisaties.
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An Michiels richtte Sensitief vzw op. Sensitief vzw biedt een positief perspectief
in de opvoeding van kinderen en de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen.

Raak je gezicht
niet aan

Zeggen mensen soms dat jij je te veel aantrekt? Of dat je
te vaak nadenkt over alles? Voel je je soms anders dan de
anderen? Merk je dingen op die anderen (nog) niet zien?
Ben je heel gevoelig? Misschien ben je wel hoogsensitief.

Dit doe-boek legt je op een speelse manier uit:
• wat hoogsensitief zijn betekent en hoe je het kunt herkennen
• welke tips en hulpmiddelen je kunnen helpen thuis en op school
• hoe jij, dankzij dit boek, nog sterker in je eigen kracht kunt staan
Praat er samen over. Misschien met een vriend(in), een ouder of
begeleider. Of met een leerkracht of therapeut. Je leert heel veel nieuws
bij en het is ook gewoon leuk om te doen!

Té druk? Samen tot rust leren komen!
Mindfulness is een manier om op elk moment
Dit is Loekie!
bewust aanwezig te zijn op een
rustige
aandachtige wijze. Heel belangrijk dus in de
relatie tussen ouders en kinderen. Bovendien
erg interessant om beter om te kunnen gaan
met moeilijke situaties.
mag je leuke opdrachten doen

die jou helpen om beter te leren omgaan
met hoogsensitiviteit.

www.harelbeke.be/corona
//crisiscentrum.be

An Michiels is als therapeute gespecialiseerd
in hoogsensitiviteit. Zij richtte vzw Sensitief
op en begeleidt talrijke lezingen, cursussen
en therapiesessies. Zij ontwikkelde de ouderkind-kampen en is een veelgevraagd spreker
in scholen en andere organisaties.

Wat als je hoogsensitief bent?

An heeft zich gespecialiseerd in het omgaan
met hooggevoeligheid bij kinderen en
volwassenen. Ze werkt graag vanuit een
holistische en contextuele visie.

Telkens als zij verschijnt

Respecteer
anderhalve
meter afstand

Wat als je
hoogsensitief bent?
Survivalgids

I S B N 978-94-6234-698-7

www.info-coronavirus.be
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Donderdag
15 oktober 2020
om 20 uur

Donderdag
17 september 2020
om 20 uur

Survivalgids

Draag een
mondmasker
Zo beschermen
we elkaar

M i c h a ë l Po r t z k y

An Michiels

I S B N 978-94-6234-698-7

pelckmans.be

Ve e r k ra c h t

Mindfulness
tussen ouder en kind

Er worden tal van maatregelen genomen om de verspreiding
Dit is Loekie! van het coronavirus
Telkens
zij verschijnt
tegen te gaan. Hieronder vind je enkele tips terug
omalseen
besmetting te voorkomen.
mag je leuke opdrachten doen
#SamenTegenCorona!
die jou helpen om beter te leren omgaan
De lezingen worden georganiseerd volgens de huidige
coronamaatregelen.
met hoogsensitiviteit.
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Veerkracht is vandaag hét
sleutelwoord als het gaat om
de manier waarop we in het
leven staan. Wat er ook gebeurt
(veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een
burn-out, een depressie, problemen
veroorzaakt door stress op het
werk...), steeds weer wordt de
manier waarop we ons een weg
banen door het leven bepaald door
onze veerkracht. Is veerkracht een
persoonlijkheidskenmerk of iets
wat door onze omgeving wordt
beïnvloed? Is veerkracht iets wat
aangeboren is of kan je veerkracht
aankweken? Kan je je eigen
veerkracht meten? Kan je je eigen
veerkracht ook doen groeien?

Michael Portzky is neuropsycholoog.
Hij is de auteur van zowat alle
Nederlandstalige vragenlijsten over
mentale veerkracht en bouwde de
voorbije jaren een sterke reputatie op in
het lezingencircuit. In zijn boek legt hij
in begrijpelijke taal uit wat we moeten
weten over veerkracht. Bovendien
ontwikkelt hij
een concreet
en onmisbaar
actieplan voor
wie de schade
die veroorzaakt
is door stress
en aanverwante
problemen stap
voor stap wil
herstellen.

Help,
i k ve r ve e l m i j
S p e e l m a ke r s

Donderdag
19 november 2020
om 20 uur

Wat is spelen? Hoe kan je dat
ondersteunen?
Kinderen spelen in de eerste
plaats thuis. Liefst zo leuk,
gevarieerd, vrij en onbezorgd
mogelijk. Hoe kan je dat als
ouder optimaal organiseren en
stimuleren?
We nemen je mee in een verhaal
van meer speelkansen. We
geven ideeën om spelen te
ondersteunen en zetten je aan
het denken over wat je zelf kan
doen.

Bart Straetman is papa van 2 kinderen
en omschrijft zichzelf als een eeuwige
speelvogel. ‘Spelen’ moet zowat de meest
constante factor in mijn leven zijn: vrij
en zorgeloos spelend kind, animator op
het speelplein, jeugddienstmedewerker,
beroepskracht bij de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk… Als speelconsulent wil ik
iedereen die het spelen van kinderen een
warm hart toedraagt, met volle overgave
ondersteunen. Het spelen van kinderen is
helemaal in mijn vezels gekropen. Ik neem
het tegelijk luchtig en heel serieus op.
Ik geloof in die combinatie. Laat dit mijn
bescheiden bijdrage zijn aan de kleine en
grote kinderen in deze maatschappij.

