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Mind-Spring© - een educatief groepsaanbod voor 
vluchtelingen en migranten. Mind-Spring is een 
inspirerende term die staat voor beweging en bloei. 

Doel van het programma:  
de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht verhogen 
en hen helpen de toekomst aan te pakken. De groep wordt 
in de eigen taal begeleid door een Mind-Spring-trainer, een 
ervaringsdeskundige en een Mind-Spring co-begeleider, 
een professional uit de sociale, medische, onderwijssector,... 

Wenst u meer info over Mind-Spring?
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/
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Ben je vluchteling, asielzoeker of migrant? Sta je voor heel wat uitdagingen? 
Weet je soms niet waar te beginnen? Lig je in de knoop met het leren van je 
nieuwe taal? Zoek je nog een evenwicht tussen je eigen cultuur en de 
Belgische cultuur? Vraag je je wel eens af: wie ben ik en wie wil ik worden? 
Kan je je soms moeilijk ontspannen? Weet je niet meteen waar en welke 
hulp je kan krijgen? Voel je je af en toe eenzaam? Het is heel normaal dat je 
met dit soort vragen zit. Mind-Spring helpt je graag om op zoek te gaan 
naar antwoorden. Mind-Spring is een groepsprogramma. Je komt zes keer 
samen met andere cursisten en krijgt begeleiding van een opgeleide trainer 
(die zelf vluchteling was) en een hulpverlener. Het programma verloopt in 
jouw taal. Welkom bij Mind-Spring! Samen zoeken we naar antwoorden.

¿Eres refugiado, asilado o migrante? ¿Te enfrentas a muchos desafíos? ¿no 
sabes por dónde empezar? ¿Tienes dificultades para aprender este nuevo 
idioma? ¿Sigues buscando un equilibrio entre tu propia cultura y la cultura 
belga? ¿Alguna vez te has preguntado quién eres y quién quieres ser? ¿Te 
resulta difícil relajarte? ¿No sabes dónde y qué ayuda puedes obtener? ¿Te 
sientes solo a veces?
Es bastante normal tener este tipo de preguntas. Mind-Spring te ayudará 
a buscar las respuestas. Mind-Spring es un programa grupal donde te 
reúnes seis veces con otros estudiantes. El curso es dictado por un 
instructor capacitado (que también fue refugiado/ inmigrante) y también 
recibes orientación por parte de un asistente social. El programa es 
dictado en español.
¡Bienvenido a Mind-Spring! Juntos buscamos respuestas.

Wanneer?  17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3/2021  9u30-11u30

Waar?  fysiek (als het mag volgens covid-maatregelen) CAW OVL, 
Oude Houtlei 124,  9000 Gent,  Refter-zaal  of digitaal

Meer info? Maryam Tawfiq Marwan, CAW OVL, T 0499 75 88 37




