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Mustaqbalka u bood adiga oo wata Mind-Spring

Da un salto al futuro con Mind-Spring

Met Mind-Spring een sprong naar de toekomst maken

Un saut vers l’avenir avec Mind-Spring

A leap into the future with Mind-Spring

Совершить прыжок в будущее с помощью Майнд-Спринг
Mind-Spring ile geleceğe bir adım atın.

Mit Mind-Spring einen Sprung in die Zukunft machen

JUNIOR  8-13

Bi Mind-Spring re gaveke mezine 

Interesse? 
www.caw.be/mind-spring
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Op de vlucht voor oorlog
Je moest je land verlaten. Je komt in een nieuwe omgeving en nieuwe school terecht. 
Je wil nieuwe vrienden maken, maar de taal maakt het moeilijk. 

Voel jij je soms verdrietig en boos? Kan jij je soms moeilijk ontspannen? Voel jij je soms 
eenzaam? Weet je niet wie je kan helpen? 

Mind-Spring Junior kan je helpen!
Mind-Spring Junior is een groepsprogramma in jouw eigen taal. Je komt zes keer samen met 
andere kinderen. Je leert om te gaan met de huidige veranderingen, hoe de spanning onder 
controle te krijgen en je te ontspannen. Je kan nieuwe vrienden maken en leert waar en welke 
hulp je kan krijgen.

De sessies worden begeleid door een Mind-Spring trainer (zelf migrant of vluchteling) en een 
hulpverlener/leerkracht. 

Флаєр  Mind-Spring Junior 8-13 років

У втечі від війни
Ти повинен був/була покинути свою країну. Ти знаходишся зараз в новому середовищі і в 
новій школі.
Ти хочеш знайти нових друзів, але мова ускладнює цю можливість.

Відчуваєш іноді сум і злість? Тобі іноді важко розслабитися? Ти чуєшся самотнім? Ти не 
знаєш, хто може тобі допомогти?

Mind-Spring Junior може тобі допомогти!

Mind-Spring Junior – це групова програма твоєю рідною мовою. Ти зустрічаєшся 6 разів 
разом з іншими дітьми. Ти навчишся справлятися з поточними змінами, як контролувати 
напругу і як розслаблятися. Ти можеш знайти нових друзів і дізнатися, де і яку допомогу 
можна отримати.

Заняття проводяться під керівництвом тренера Mind-Spring (він мігрант або біженець) та 
соціального працівника/викладача.

O
EK

RA
ÎE

N
S




