VAGGA AFDELING JEUGDZORG
groepsaanbod schooljaar 2018-2019

Het Toverbos

KOPP-groep Zoersel

Doel en doelgroep?
We ondersteunen in Het Toverbos de socioemotionele ontwikkeling van kleuters (5-7j). Zij
leren via “modelling” op een constructieve manier
met hun emoties om te gaan.

Doel en doelgroep?
Een lotgenotengroep voor kinderen tussen 8 en 12
jaar met een ouder met psychische
problemen.

Wanneer?
Start op 28 november 2018.
Laatste sessie op 11 december 2019.
Sessies op woensdagnamiddag van 13u—14u30
(niet tijdens de schoolvakanties).
Aanmeldingen uiterlijk tegen 7 november 2018.
Hulpverleners?
Marianne Katz en Jan Maes
(psychologen van het kinderteam).

Waar en wanneer?
Start op 14 januari 2019: 5 sessies en 1 oudersessie
op maandagavond tussen 17.30 en 19 uur.
Aanmeldingen uiterlijk tegen de kerstvakantie.
Hulpverleners?
Leen Mertens en Hilde Marcoen
(psychologen van het jeugdteam Zoersel).
OPGELET!
Dit groepsprogramma wordt aangeboden in de
vestiging van Vagga in Zoersel (Handelslei 173).

PRAKTISCHE INFO:
De standaard cliëntbijdrage voor 1 sessie is 11 euro, de verminderde bijdrage is 4 euro.
De groepen vinden plaats in de Belgiëlei 147a, Antwerpen, tenzij anders vermeld.
Aanmelden voor een groep kan enkel na contactname (liefst door de verwijzer) met het betrokken team.
Neem hiervoor telefonisch contact op met de Belgiëlei (03 256 91 20) of Zoersel (03 256 91 60).
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Back on track

Groepstherapie voor jongvolwassenen

Doel en doelgroep?
De Back On Track steungroep is een kortdurende
groepstherapie voor jongvolwassenen tussen 18
en 25 jaar, waarbij de focus ligt op hoe we verder
op weg kunnen ondanks moeilijkheden. Hierbij
wordt vooral aandacht besteed aan het (her)
ontdekken van eigen krachten en het opstellen van
doelen naar de toekomst toe.

Doel en doelgroep?
Jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar die het
moeilijk hebben op vlak van sociale contacten en/
of zelfbeeld en waarbij sprake is van depressieve
klachten, angstklachten of sociaal isolement.

Hulpverleners?
Nourit Vandenbussche en Jessica Van Aerschot
(therapeuten van het jongvolwassenenteam).

Hulpverleners?
Denise Dermaut, Nourit Vandenbussche en Raf
Lambrecht (therapeuten van het jongvolwassenenteam).

PRAKTISCHE INFO:
De standaard cliëntbijdrage voor 1 sessie is 11 euro, de verminderde bijdrage is 4 euro.
De groepen vinden plaats in de Belgiëlei 147a, Antwerpen, tenzij anders vermeld.
Aanmelden voor een groep kan enkel na contact name (liefst door de verwijzer) met het betrokken team.
Neem hiervoor telefonisch contact op met de Belgiëlei (03 256 91 20) of Zoersel (03 256 91 60).
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