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In deze nieuwsbrief
Over dichters en therapeuten
Uitgesteld: self(ie)
Focus op de zomer
Vacature kinderteam

De kracht van het woord

over dichters en therapeuten
Sarah Bultynck
Sinds 2000 is elke laatste donderdag van januari 'gedichtendag'. Een initiatief
om poezië es extra in de kijker te zetten. Elk jaar voor mij een beetje een
hoogdag, want ik kan intens genieten van een mooi stukje taal!
Dit jaar werd gekozen voor het thema 'samen' : actueler dan ooit, nu we
snakken naar verbondenheid met de ander. Voor de gelegenheid werd onze
wachtzaal aangekleed met een selectie aan gedichten.
Naast genieten van deze woordkunst bedenk ik me soms ook dat therapeuten
en dichters veel gemeen hebben. Beiden werken we met woorden, met
nuances, met stilte, met tempo...
Elke dag opnieuw verbaas ik me in mijn praktijkruimte over de kracht van het
woord.
Wanneer een cliënt de tijd en ruimte krijgt om de woorden uit te spreken die tot
voor kort alleen in zijn hoofd bestonden.
Wanneer een tiener vertelt dat het spreken over die moeilijke thema's enkel
hier lukt, binnen de veilige therapeutische relatie, even weg van de dagelijkse
realiteit.
Wanneer we met een faalangstig meisje werken rond de kracht van één enkel
woord: 'ik kan het niet' ombouwen naar 'ik kan het nòg niet'.
Wanneer we zoeken naar helpende, positieve gedachten, om die negatieve en
beangstigende woordenstroom tegen te gaan.

Soms geloof ik dat therapeuten een beetje als dichters zijn.... samen met
cliënten zoekend naar woorden, stiltes latend wanneer nodig... en vooral met
oog voor het unieke van elk persoonlijk gedicht.

Uitgesteld: self(ie)kamp voor tieners

Wellicht waren we een beetje te optimistisch toen we in onze vorige
nieuwsbrief ons kamp voor tieners in de paasvakantie aankondigden... Het ziet
er op dit moment niet naar uit dat we in april op een fijne manier met een
groep tieners aan de slag zullen kunnen.
We besloten daarom om het kamp uit te stellen, vermoedelijk naar de
kerstvakantie!
Heb je een tiener in huis die worstelt met het vormen van een eigen identiteit
of die graag wat meer zelfvertrouwen wil opbouwen? Aarzel dan niet om naar
onze website te surfen voor meer info.

Interesse?

Agenda 2021: focus op de zomer

Langzaamaan beginnen we te dromen van de zomer...
ééntje met veel zon en hopelijk nog veel meer vrijheid!
Voor veel ouders is de zoektocht naar zomerkampjes dan ook al
begonnen. Niet elk kind of elke ouder vindt echter zijn gading in het
reguliere aanbod.

Houdt jouw kind ook niet zo van kampen in grote groepen?
Heef t je zoon of dochter nood aan een individuele aanpak?
Dan zijn onze kampjes misschien wel wat voor jullie!

Schatgraverskamp
voor jongens en meisjes van 6 t.e.m. 12 jaar
met of zonder onderliggende diagnose
16-17- 19-20 augustus 2021
We doen allerlei activiteiten rond het thema 'schatten graven'
maar zoeken in de eerste plaats naar de schatten in onszelf.
Zo bouwen we in groep aan meer zelfvertrouwen.
Begeleiding door Petra Byttebier, auti-coach en Fleur Verfaillie, psychologe

Meer weten?

Ter land, ter zee en in de lucht
voor leergierige of meerbegaafde kinderen
van 4 tot 9 jaar
12 tot 16 juli 2021
Begeleiding door Els Gudders (Meer Mij) en Sarah Bultynck

Meer weten?

Vacature

We zijn nog steeds op zoek naar een extra kinderpsycholoog of
speltherapeut
om het grote aantal aanmeldingen van kinderen en jongeren op te vangen.
Het betreft een deeltijdse job op zelfstandige basis.
Je komt terecht in een divers en dynamisch team, waar je jezelf kan
ontplooien.
Deze vacature verspreiden in je netwerk zou voor ons een grote hulp
betekenen.

Meer informatie?

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
Matthias Naert - psycholoog - therapeut i.o.

Catherine Lannoo - bachelor gezinswetenschappen - therapeut i.o.
Cathy Devroe - psychologisch consulente/psychosociaal gerontologe i.o.
Gilles Seymus - bachelor orthopedagogie - integraal therapeut
Fleur Verfaillie - kinderpsychologe
Petra Byttebier - auti-coach

Groepspraktijk de Oase BV
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

