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In deze nieuwsbrief lees je over...

kleine gelukjes 

nieuwe bewoners in onze tuin

open plaatsen in ons groepsaanbod

uitbreiding van ons kinderteam
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Toon had het jaren terug al begrepen: geluk zit hem niet in de grote maar in de
kleine dingen. In elke dag iets moois ontdekken is een ware kunst, waar je
gelukkiger van wordt. 

In het kader van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid vroegen we jullie 
dan ook om jullie kleine gelukjes met ons te delen…  In onze wachtzaal konden
cliënten een brief je achterlaten met hun klein gelukje.  We laten jullie even
meelezen...  

Mijn klein geluk is... 

* opstaan en merken dat de zon schijnt

* in het bos wandelen 

* mijn huisdieren 

* dat we naar school kunnen en er geen oorlog is 

* mijn vriend 

* luidkeels meezingen met je favoriete liedje op de radio

Kleine gelukjes



* lucht en zon 

* dansen

* ... 

Kregen jullie het er ook lekker warm van? 

Elke dag stilstaan bij je kleine gelukjes is een f ijne oefening uit de positieve
psychologie die je ook thuis kan doen. Neem een schriftje en noteer elke dag
drie dingen die positief waren of stop brief jes met kleine gelukjes in een doosje. 

Het helpt ons stil te staan bij wat wel goed gaat en brengt een gevoel van
dankbaarheid en warmte. Geef nu toe, hebben we daar niet allemaal een
beetje extra nood aan deze winter? Doe je mee?   

Maak kennis met...



ALICIA en MADELEINE

Alicia en Madeleine zijn twee  geitjes, die we    vanaf midden
december verwelkomen in onze praktijktuin! 

Er is tal van onderzoek dat aantoont dat contact met dieren een positief effect
heeft op zowel de fysieke als de mentale gezondheid van zowel volwassenen
als kinderen. We willen hier dan ook graag op inzetten.  

De komst van deze twee diertjes is een eerste stapje in het gebruik van onze
tuin voor therapeutische doeleinden. In de toekomst hopen we de buitenruimte
uit te bouwen tot een echte therapie-tuin.  

Open plaatsen groepsaanbod



Er is nog mogelijkheid om in te schrijven voor 

de groepstherapie "Omgaan met narcisme"  (volwassenen)

de ontmoetingsavonden "Hoogsensitiviteit" (volwassenen)

de groepstraining "Rots en Water"  (tieners)

Meer info over deze groepen kan je vinden op onze website!  

groepsaanbod kinderen

groepsaanbod volwassenen

Versterking kinderteam

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


Welkom ,Ella!

Vanaf midden december wordt ons   kinderteam uitgebreid met een extra
collega. 

We verwelkomen Ella Beeuwsaert, klinisch psychologe en therapeute in
opleiding. Zij zal therapeutische ondersteuning opnemen voor (jonge) kinderen
en hun ouders. 

Met Ella bestaat ons kinderteam nu uit drie kinderpsychologen, een auti-coach
en een gezinstherapeut. 

De komst van Ella  maakt ook dat we de wachtlijst kunnen wegwerken en dat
na  nieuwjaar opstart van therapeutische ondersteuning  opnieuw snel na
aanmelding mogelijk zal zijn.

Meer lezen over Ella?

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

Cathy Devroe - psychologisch consulente/psychosociaal gerontologe

https://www.groepspraktijkdeoase.be/ellabeeuwsaert
https://www.groepspraktijkdeoase.be/sarahbultynck
https://www.groepspraktijkdeoase.be/anne-pascalechristiaans
https://www.groepspraktijkdeoase.be/catherinelannoo
https://www.groepspraktijkdeoase.be/cathydevroe


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

Gilles Seymus - gezinscoach - integraal therapeut

Fleur Verfaillie - kinderpsychologe

Petra Byttebier - auti-coach  

Ella Beeuwsaert - kinderpsychologe 
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