
Raar zo uit elkaar

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het 
leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of je 
vindt er zelf een weg doorheen.

Maar iedereen kent ook die momenten waarop het he-
lemaal niet lukt. Je voelt dat je er niet meer alleen mee 
wil blijven. Je probeerde al zoveel, tevergeefs. 

Je wil je verhaal delen met iemand buiten je familie 
of vriendenkring. Je hoopt dat iemand samen met jou 
uitklaart wat te doen.

In het CAW kan dat. Hier kan je je verhaal kwijt. Wij 
luisteren naar jou.

Poverstraat 75 b48 
1731 Zellik 

02 613 17 00 
onthaal@cawhallevilvoorde.be 

www.caw.be 
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Voor kinderen en ouders in 
een scheidingssituatie



Wat? 

CAW Halle Vilvoorde organiseert een groepswer-
king gericht op ouders en hun kinderen tussen 6 
en 12 jaar, die zich in een scheidingssituatie bevin-
den.

Waarom? 

Ongeveer één op vier kinderen in Vlaanderen tus-
sen 0 en 17 jaar maakt een scheiding mee. Dit is 
niet alleen voor de ouders maar ook voor de kinde-
ren een ingrijpende gebeurtenis. Hun vertrouwde 
wereld wordt overhoop gehaald. Toch kan je als 
ouder heel wat doen om je kind hierin te helpen 
versterken. Met de training ‘Raar zo uit elkaar’ wil-
len we jullie als ouder hierin ondersteunen. 

Met de kinderen komen we samen om creatief met 
het thema scheiding bezig te zijn. Kinderen kunnen 
leren door ervaringen met elkaar te delen. 

Hoe verloopt het traject? 

We beginnen met een infosessie voor ouders. Tij-
dens dit moment maken we kennis en wordt de 
groepswerking voorgesteld. Tevens bestaat de mo-
gelijkheid om in te schrijven.

Vervolgens zijn er drie avonden voor ouders en kin-
deren. 

Contact 

CAW Halle-Vilvoorde en JAC Halle-Vilvoorde 
Vestiging Asse 
raarzouitelkaar@cawhallevilvoorde.be
02 613 17 00 

Kostprijs? 

Gratis 
CAW zorgt voor een kleine versnapering 
tijdens de momenten

Met de oudergroep staan we stil bij thema’s die 
kunnen meespelen bij een scheiding. Vanuit ge-
deelde ervaringen kijken we samen naar de toe-
komst. De kinderen en het ouderschap krijgen 
hierin een centrale plaats. 

In de kindergroepen gaan we op een speelse en 
creatieve manier aan de slag rond de gevoelens en 
ervaringen van de kinderen.

De groepswerking eindigt met een gezamenlijk 
slotmoment waarbij de ouders en kinderen delen 
wat ze tijdens de werking hebben geleerd.

Vragen of inschrijven? 

Contacteer gerust één van onze hulpverleners voor 
meer informatie. 

Inschrijven kan door een afspraak te maken voor 
een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen we 
ons kort voor en stemmen we de verwachtingen 
op elkaar af. 

Voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie


