
www.caw.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Thuis in elk huis is een aanbod van CAW Boom Mechelen Lier. Het CAW helpt mensen met al 
hun welzijnsvragen en -problemen. We geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben, 
zodat ze zelf terug verder kunnen en bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn. Onze 
hulpverlening is gratis. 

Je kan CAW Boom Mechelen Lier bereiken:
• via ons gratis nummer: 0800 13 500 
• via e-mail: onthaal@cawboommechelenlier.be
• via chat: www.caw.be/contacteer-ons/chat
• Je kan ook langskomen tijdens onze fysieke permanentiemomenten of een afspraak   
 maken. Raadpleeg onze website www.caw.be voor een actueel overzicht van onze   
 openingsuren of voor meer informatie. 
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Thuis in elk huis: 

Groepsaanbod voor 
kinderen in moeilijke 
scheidingssituaties

versterkt welzijn



Thuis in elk huis

leren ze woorden geven aan hun 
gevoelens en leren we hen hoe ze op 
een positieve manier kunnen omgaan 
met de situatie. Door de aanwezigheid 
van leeftijdsgenoten merken ze dat er 
ook andere kinderen zijn in soortgelijke 
situaties. De groepssessies zorgen 

Scheiden is een ingrijpende 
gebeurtenis die een grote invloed 
heeft op jullie leven en dat van jullie 
kind(eren). Een scheiding zorgt 
voor verlieservaringen die je kind 
moet verwerken. Hij dient zich aan 
te passen aan deze nieuwe situatie 
en gaat door een rouwproces. We 
vinden het belangrijk dat ieder 
gezinslid in het CAW terecht kan 
voor hulp op maat. Als ouders 
kunnen jullie samen of individueel in 
begeleiding komen, maar ook voor 
jullie kinderen is er een hulpaanbod. 
Voor hen voorzien we ‘Thuis in elk 
Huis’. 

Inhoud groepsaanbod

In ons groepsaanbod gaan kinderen 
in 7 groepssessies aan de slag met 
hun beleving van de scheiding van hun 
ouders. Via creatieve methodieken 

Sander vertelt: “mijn 
ouders 
maken veel ruzie om mij aan 
de telefoon. Dan loop ik 
verdrietig naar mijn kamer, 
want ik wil dat het stopt.”

Rania reageert: “ik weet 
hoe 
het voelt. Ik heb het ook 

meegemaakt.”



Wanneer?

De 7 kindersessies vinden om de twee 
weken plaats op woensdagnamiddag 
van 14u tot 16u in Mechelen.

De concrete data per reeks zijn:

Reeks 1
• 14 september 2022
• 28 september 2022
• 12 oktober 2022
• 26 oktober 2022
• 9 november 2022
• 23 november 2022
• 7 december 2022

Afsluitende infosessie: woensdag
14 december 2022 van 18u tot 20u.

Reeks 2
• 15 februari 2023
• 1 maart 2023
• 10 maart 2023
• 29 maart 2023
• 26 april 2023
• 10 mei 2023
• 24 mei 2023

Afsluitende infosessie: woensdag 31 
mei 2023 van 18u tot 20u.

Opgelet: 12 april 2023
is er geen Thuis in Elk Huis, want dit valt in de 
paasvakantie. 

voor een veilig klimaat waar kinderen 
hun beleving kunnen uiten en waarbij 
groepsgenoten steun en erkenning 
vinden bij elkaar. 

Hoe aanmelden?

Ouders kunnen hun kinderen tussen 
8 en 13 jaar telefonisch of per mail 
aanmelden voor de kindersessies via:

CAW Boom Mechelen Lier 
Thuis in Elk Huis

Maurits Sabbestraat 119
2800 Mechelen

015 695 695
thuisinelkhuis@cawboommechelenlier.be

Ouders krijgen voorafgaand een 
intakegesprek en afsluitend een 
infosessie over hoe ze hun kind kunnen 
ondersteunen in de scheidingssituatie.


