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In deze nieuwsbrief vertellen we je
meer over...

loslaten en vasthouden 

onze aanmeldingsprocedure

onze escapedag voor tieners 

de nieuwe reeks Rots en Water 

Life is a balance of holding on and
letting go (Rumi)
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de toekomst van groepspraktijk de Oase

Ik neem jullie even mee in het verhaal van de Oase...  

De groepspraktijk werd door mezelf  (Sarah Bultynck)    opgestart in het najaar
van  2017 vanuit een droom  om  cliënten van verschillende leeftijden en met
diverse vragen een rustplek te bieden en hen verder te helpen op hun weg, Ook
was het mijn droom om collega's met elkaar te verbinden, om te leren van en
te groeien met elkaar...   

In de voorbije jaren is de praktijk in een sneltreinvaart gegroeid. Het aanbod
werd groter en meer divers, net als het team. Er zijn vele mooie verhalen
geschreven in ons huis in de Gentstraat,  met cliënten en met collega's. 

Toch voelde ik het steeds meer wringen in het voorbije jaar... Ik had het gevoel
dat het coördineren van een groot team, in combinatie met mijn eigen werk
als psycholoog/therapeut en met mijn gezin (te)veel van mij vroeg. De balans
tussen geven en ontvangen was uit evenwicht.  Ook merkte ik dat de grote
diversiteit ons soms weghield van het echt verdiepen, van het uitbouwen van
expertise. 

Na bijna vijf  jaar was het dus tijd om de balans op te maken. De voorbije
maanden heb ik me dan ook gebogen over deze vragen: 

wat wil ik vasthouden? wat laat ik los? 

In ACT4KIDS zegt men "ga op zoek naar wat je hart f luistert" en dat heb ik
gedaan, samen met veel wijze en lieve mensen om me heen. Dit proces is
uitgemond in een aantal beslissingen rond de toekomst van de praktijk, het
team en ons aanbod. Lees je even mee? 

Vanaf september 2022 zal de Oase enkel nog focussen op kinderen, jongeren
en gezinnen. We blijven therapie aanbieden voor deze cliënten en dit vanuit
een systemische invalshoek. Ook testonderzoek blijft mogelijk. 

Het aanbod voor volwassenen individueel en relationeel zal je niet langer binnen
de muren van de Oase vinden. Wel blijven we hiervoor verwijzen naar de
collega's die deel uitmaakten van het team. Deze samenwerkingen willen we
zeker vasthouden en koesteren.   Het spreekt voor zich dat we met volwassen



cliënten die momenteel in de Oase in begeleiding zijn, in overleg gaan om de
mogelijkheden te bekijken.    

Het team wordt weer kleiner, wat mij meer ruimte geeft om te doen wat mijn
ogen het meest doet blinken en mijn hart het meest doet f luisteren: samen
met mijn jonge cliënten en hun gezin op weg gaan binnen mijn therapieruimte. 

 

Hoe kan ik aanmelden ?

hoe verloopt een aanmelding in onze praktijk?

Wie kan aanmelden? Liefst melden ouders hun kind zelf  aan, eventueel kan ook
de verwijzer aanmelden met toestemming van de ouder. Zoals je kon lezen
kunnen in de toekomst enkel nog kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezin
bij ons terecht. Voor testonderzoek ligt de leeftijdsgrens op 16 jaar. 

Eerste stap is steeds het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit kan u
vinden op onze website  of aanvragen via mail bij  de
coordinator sarah.bultynck@groepspraktijkdeoase.be. Dit formulier bevat naast
informatie over uw kind/gezin ook een aantal andere belangrijke formaliteiten
zoals toestemming voor het verwerken van uw gegevens. 

U kan ons het formulier terug bezorgen via  mail
(sarah.bultynck@groepspraktijkdeoase.be) of post.  U kan eventueel ook
beschikbare verslaggeving (verwijsbrief , eerdere onderzoeken,…) reeds
doormailen.

Vervolgens  bespreken wij uw aanmelding op de eerstvolgende
teamvergadering. Vermits er tweewekelijks overleg plaatsvindt, kunnen wij u
normaal gezien binnen de twee weken duidelijkheid geven of we uw vraag
kunnen opnemen en op welke termijn.    Indien wij u niet kunnen verder helpen,
denken we graag mee na over een gepaste verwijzing.
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nieuwe data!

In september gaat in de Oase  een nieuwe reeks Rots en Water door, een
sociale weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. De Rots staat voor
weerbaarheid: voor jezelf  opkomen, kracht in jezelf . Water staat voor de
verbinding met de omgeving, rekening houden met de ander.    In kleine
groepjes met kinderen van dezelfde leeftijd ga je samen oefenen op deze
vaardigheden. 

Het traject omvat een intakegesprek en 7 sessies van telkens 2 uur.   

Kostprijs: 17 ,5 euro voor de volledige training (7 keer 2,5 euro)

indien het recht op terugbetaling al opgebruikt is, is de kostprijs 259 euro voor
de 14 uren les.

Lesgevers: Kindercoach Nele De Backer, samen met Ann Vanooteghem. 

Data: start vrijdag 16/9/22 om 15u30, elke week   

Indien we denken een antwoord te kunnen bieden,  zal U    gecontacteerd
worden door de therapeut die uw aanvraag verder zal opvolgen om een eerste
gesprek in te plannen. In dit gesprek beluistert de therapeut  jullie verhaal en
stemt met jullie af rond het verdere traject.

Hier kan je ons aanmeldingsformulier vinden!

Rots en Water

Escape Dag voor tieners

https://www.groepspraktijkdeoase.be/aanmeldenkinderteam
https://www.groepspraktijkdeoase.be/rotsenwater


Heb je een tiener in huis die niet vies is van wat denkwerk en houdt van
experimenten? Dan is hij of  zij welkom op onze escape-dag op  vrijdag 19
augustus! 

Els  Gudders en Sarah Bultynck staan in voor een dag vol plezier en uitdaging!
Schrijf  snel in want er zijn maar 12 plaatsen beschikbaar...

Kostprijs: 50 euro/kind - drankjes en tussendoortjes inbegrepen. 

Locatie : Meer Mij – Petegemstraat 52 te Zulte

Meer weten of inschrijven?

Groepspraktijk de Oase is... 
(klik op de naam om meer info te zien over deze therapeut)

Sarah Bultynck - kinderpsychologe - coördinator 

Anne-Pascale Christiaens - erkend bemiddelaar familiale zaken -
relatietherapeut

Catherine Lannoo - bachelor gezinswetenschappen - integratief
psychotherapeut

mailto:Info@meermij.be
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Gentstraat 40

8760 Meulebeke

Belgium

0479/44.98.44
info@groepspraktijkdeoase.be

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in
het verleden interesse had in ons aanbod.

Wens je deze niet langer te ontvangen, dan
kan je afmelden via onderstaande link. 

Afmelden

Cathy Devroe - psychologisch consulente/psychosociaal gerontologe

Gilles Seymus - gezinscoach - integraal therapeut

Fleur Verfaillie - kinderpsychologe

Ella Beeuwsaert - kinderpsychologe 

Groepspraktijk de Oase BV
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