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zomer komt eraan en meer dan ooit brengt deze een gevoel van hoop met
zich mee... 

Nu het aantal besmettingen in dalende lijn gaat en het aantal vaccinaties
toeneemt, durven we langzaamaan dromen van meer  zorgeloosheid
en vrijheid. 

Als team Oase wensen we jullie dan ook een f ijne zomer toe, waarin jullie
kunnen genieten van samen-zijn, verbinding, grote en kleine gelukjes... 

De Oase zoekt...

Creatieve geesten gezocht

In de toekomst willen we de Oase samen met jullie vormgeven! 

Zo zijn we momenteel op zoek naar mensen die graag willen exposeren
in onze wachtruimte en gang. Schilder je graag? Kruip je wel eens in je pen
om te dichten? Maak je foto's die je graag wil delen met de wereld? Dan
ben jij wie we zoeken! Stuur een mailtje naar anne-
pascale.christiaens@groepspraktijkdeoase.be 

Ook dromen we ervan om de tuin van onze praktijk meer te gaan
gebruiken voor therapeutische doeleinden. Heb jij ideeën over hoe zo'n
therapietuin eruit moet zien? Ook van onze kinderen en tieners horen
we graag wat hun dromen zijn. Drop jouw voorstellen of tekeningen in
onze ideeënbox in de wachtzaal of stuur een mailtje naar
sarah.bultynck@groepspraktijkdeoase.be
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Ter land, ter zee en in de lucht

In juli is er het kamp 'T er land, ter
zee en in de lucht', een
samenwerking met Meer Mij. 

Met leergierige jongens en meisjes
tussen 4 en 9  jaar oud gaan we vier
dagen lang  op ontdekking. We leren
bij over vervoersmiddelen op het land,
gaan naar zee om daar te ontdekken
hoe een boot werkt en zoeken uit hoe
een vliegtuig in de lucht blijft.
Daarnaast is er ruimte voor spelen,
verbinden, leren omgaan met falen,... 

Het kamp gaat door op 12-13-15 en 16
juli.  De kostprijs bedraagt 175
euro. Drankjes, versnaperingen en alle
materialen zijn inbegrepen. We
verwelkomen jullie graag vanaf 8.30
uur, starten om 9 uur en zwaaien jullie
dagelijks uit om 16.30 uur.

Dit kamp gaat door in Zulte, vervoer
vanuit Meulebeke is mogelijk. 

Inschrijven bij Sarah Bultynck!

Schatgravers

In augustus slaan Groepspraktijk de
Oase uit Meulebeke en Present uit
Oostrozebeke de handen in elkaar en
organiseren een zomerkamp
'schatgravers'. 

Het betreft een thematische
uitwerking rond schatten graven
waarbij we vooral ook op zoek gaan
naar schatten in onszelf  en bouwen
aan zelfvertrouwen. 

Het kamp is bedoeld voor kinderen
van 6 t.e.m. 12 jaar. Het kamp wordt
auti-vriendelijk uitgewerkt door een
klinisch psychologe, Fleur Verfaillie en
ervaringsdeskundige/auti-coach
Petra Byttebier. 

De kostprijs voor het kampje is 175
euro voor 4 dagen (16, 17 , 19 en 20
augustus). Drankjes, versnaperingen
en alle materialen zijn inbegrepen. We
verwelkomen jullie graag vanaf 8.30
uur, starten om 9 uur en zwaaien jullie
dagelijks uit om 16.30 uur.

Dit kamp gaat door in Oostrozebeke. 

Inschrijven bij Fleur Verfaillie of Petra
Byttebier! 

Zomerkampjes 2021

Omdat we werken met kleine groepjes en in een huiselijke sf eer, 



zijn de plaatsjes voor de kampen beperkt. 

Wie nog wil inschrijven, aarzelt dus best niet langer!

Najaar 2021

Anne-Pascale Christiaens

Praatgroepen voor volwassenen

Vanaf najaar 2021 willen we in de Oase van start gaan met een concept dat
praten over en delen van eigen emoties en ervaringen rond een specif iek
thema in een groep mogelijk maakt.

Om tegemoet te komen aan dit idee kan je vanaf oktober aansluiten bij een
praatgroep rond ‘Omgaan met Narcisme ’ en vanaf half  november bij een
praatgroep rond ‘ Nieuw Samengestelde Gezinnen ‘.

Vanwaar dit idee ?

Heel dikwijls stellen mensen mij de vraag of er ‘nog anderen zijn die dit
meemaken of zich zo voelen’ en geven direct en indirect te kennen dat ze de
diepe behoefte hebben om met anderen (lees : lotgenoten) te kunnen praten
over die dingen die voor hen zo zwaar wegen in hun dagelijkse leven, ervaringen
die anderen die ‘dit niet meemaken niet echt kunnen begrijpen’.

Het is mijn bedoeling dat die mensen niet enkel steun en aansluiting kunnen
vinden bij elkaar maar ook antwoorden op hun kleine en grote vragen. Dat we
samen in een veilige en respectvolle omgeving kunnen praten en aan
oplossingen kunnen werken : gedachten kunnen uitwisselen, luisteren naar
elkaar, dat ze hun zorgen en noden kunnen delen met elkaar. Uit ervaring heb ik



dikwijls kunnen vaststellen dat mensen die met een bepaalde, vaak veelzijdige
en aanhoudende, problematiek te maken krijgen in hun leven, kracht en
comfort kunnen vinden bij elkaar in een groep van anderen die van elkaar
weten en voelen wat ze doormaken.

Samen naar oplossingen zoeken om lastige en aanslepende situaties
hanteerbaar te maken, schept niet enkel een band waardoor mensen zich
emotioneel gesterkt voelen maar zorgt er ook voor dat mensen zich persoonlijk
minder geïsoleerd voelen in hun eigen moeilijke situatie. Dit wil zeggen, dikwijls
kan je je eigen problematische context beter relativeren door te horen wat er
zich bij een ander afspeelt en door te luisteren hoe die ander de gelijkaardige
problemen naar best vermogen aanpakt. Dit trekt je eigen leefwereld open en
kan je inspireren om je eigen situatie vanuit een andere invalshoek en met
andere mogelijkheden te gaan benaderen.

Als jij hier vragen rond hebt 

of je aangesproken voelt om je aan te sluiten bij de praatgroep rond :

OMGAAN MET  NARCISME

NIEUW SAMENGEST ELDE GEZINNEN

contacteer dan Anne-Pascale Christiaens (contactgegevens via link
onderaan deze nieuwsbrief)

Concrete info rond data, uur en locatie  volgen in de Nieuwsbrief  van
September

Rots en Water

Sociale vaardigheidstraining voor
kinderen



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

Met trots stellen we jullie een nieuwe samenwerking voor. 

Vanaf oktober komt Nele De Backer, pedagoge en kindercoach, kinderen
ondersteunen in sociale vaardigheden en weerbaarheid. 

Dit gebeurt via 'Rots en Water', een groepstraining waar kinderen actief aan de
slag gaan. door samen te spelen en te ervaren.     Wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat deze training erg effectief is. 

Doelgroep: kinderen van 6 tot 14 jaar (groepjes zullen ingedeeld worden
naargelang inschrijving)

Meer weten?

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

Sarah Bultynck - kinderpsychologe - coordinator 

Anne-Pascale Christiaens - erkend bemiddelaar familiale zaken -
relatietherapeut

Catherine Lannoo - bachelor gezinswetenschappen - therapeut

Cathy Devroe - psychologisch consulente/psychosociaal gerontologe

Gilles Seymus - gezinscoach - integraal therapeut

Fleur Verfaillie - kinderpsychologe

Petra Byttebier - auti-coach  

Louise Viaene  - rouw- en verliesconsulent i.o.
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