Asten, 17 september 2012.

Aan de ouders van______________________________________________
Beste ouders.
Bij deze ontvangt u een brief en enkele formulieren om u te informeren over de te starten
lotgenotengroep ‘gedeeld verdriet’ voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn.
Het gaat om kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisscholen die zijn aangesloten bij de
Stichting Prodas.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, er wordt voor hun gekozen. Ze voelen er
zich vaak machteloos in, verdrietig en soms ook boos en in de steek gelaten, hoe goed je het als
ouders ook probeert te regelen. U wilt niet dat uw kind last heeft van de scheiding.
In een lotgenotengroep kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens delen, de scheiding leren
begrijpen en deze een plaats te geven in hun leven en een manier vinden om te kunnen omgaan
met alles wat ze moeilijk vinden rondom de scheiding.
Onderzoekers van de universiteit van Utrecht hebben ontdekt dat een lotgenotengroep
bijdraagt aan het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.
In een kleine groep komen de kinderen een zestal keer bij elkaar.
De groep wordt begeleid door twee daarvoor speciaal opgeleide mensen, te weten Jeroen
Vrijnsen en Marlies van den Boomen.
De bijeenkomsten vinden, afhankelijk van aanmelding, plaats in Asten of in Deurne telkens op
woensdagmorgen van 11.00-12.30 uur
De data zijn: 24 en 31 oktober, 7,14,21 en 28 november en 12 december.
U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Het is voor het kind van
belang dat beide ouders achter de aanmelding staan en het formulier tekenen.
Wilt u het ingevulde formulier s.v.p. vóór 04 oktober 2012 opsturen naar:
Marlies van den Boomen,
Coördinator rouw –en verliesverwerking
Stichting Prodas
Emmastraat 31
5721 HA Asten
U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat er meer kinderen aangemeld
zullen worden dan dat er plaatsen zijn. (er kunnen 8 kinderen deelnemen)
Als er genoeg aanmeldingen zijn voor een tweede groep wordt hiermee al snel gestart in het
voorjaar van 2013. Na de aanmelding vinden op woensdag 10 oktober de intakegesprekken plaats
waarvoor wij de ouders en het kind uitnodigen. Daarna hoort u of uw kind geplaatst kan worden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de
contactpersoon van de school. U kunt ook contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet, Marlies van den Boomen
Coördinator rouw- en verliesverwerking
Stichting Prodas Email: m.vdboomen@prodas.nl
Tel: 0493 670068 (school) en 0493 694925 (privé)

