Persephone vzw

Een nieuwe start met
de HandiKnap Groep
24 februari, 24 maart, 28 april – Antwerpen
telkens van 10 tot 17 uur
Onthaal vanaf 9u30
Ben je een vrouw met een handicap of een chronische invaliderende ziekte?
Kan je vrouwen die in de knoop zitten met hun handicap of ziekte inspiratie
bieden? Of heb je daarrond juist nieuwe invalshoeken nodig? In de HandiKnap
Groep gaan ‘ervaren’ vrouwen en ‘minder ervaren’ vrouwen met elkaar in dialoog. Natalia Janssens, pedagoge én ervaringsdeskundige, zal de gesprekken in
goede banen leiden.
Een handicap, een chronische ziekte, permanente pijn, ze brengen onvermijdelijk boosheid, afscheid en rouw met zich mee. Liefde, relaties en seksualiteit,
ouderschap, werk, financies, … kunnen grondig veranderen. Mettertijd krijgen
wijsheid, humor en doorzettingsvermogen een boost.
Geen evidente onderwerpen zoals je kan lezen, maar daarom nemen we er
graag rustig onze tijd voor.

Voor wie?
De HandiKnap Groep is in de eerste plaats een vrouwengroep, maar eventuele
levenspartners zijn ook welkom. De gespreksgroep biedt nieuwe invalshoeken.
We mikken op minimum 6 deelneemsters, maximum 12. Wie inschrijft voor de
drie dagen, krijgt voorrang. De eerste dag beslissen we samen welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Waar?
KVG, Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen

Prijs?
Leden van Persephone vzw en KVG: 4 euro per dag per persoon,
Niet-leden: 6 euro per dag per persoon

Meebrengen?
Lunchpakket meebrengen, voor drank zorgen wij.

Meedoen of meer informatie nodig?
KVG: joris.kun@kvg.be, 03 235 85 57 (Joris Kun)
Persephone vzw: info@persephonevzw.org of telefonisch op 03 322 46 40, (Ria
Van Meenen) op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11
uur en op dinsdag en donderdag van 17 tot 19 uur
Stort je bedrag op rekeningnummer BE10 0013 5130 7404 van Persephone
vzw met als mededeling ‘handiknap groep’ en de data waarop je aanwezig
bent.
Inschrijven is verplicht en kan tot 8 dagen vooraf.

