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Ben je geadopteerd, (kandidaat-)adoptieouder, 
geboorteouder of professional? Dan ben je bij 
Steunpunt Adoptie aan het juiste adres voor het volgen 
van een vorming, een groepsbegeleiding, een panel of 
een andere activiteit.

Jongeren tot 26 jaar mogen gratis deelnemen aan al onze activiteiten  

(uitgesloten A-teens).

In deze brochure vind je de vormingsavonden en andere activiteiten die we in 

2017 organiseren, al dan niet in samenwerking met de Vereniging voor  

Adoptiekind en Gezin (VAG). Steunpunt Adoptie heeft nog meer te bieden. 

Neem gerust een kijkje op www.steunpuntadoptie.be

Voor wie is deze vorming interessant? 

 Professionals

 Geadopteerden

 (Kandidaat-)adoptieouders

 Geboorteouders

WELKOM BIJ STEUNPUNT ADOPTIE
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Stevige start

2 prijs: €50

“Hoe komt het dat mijn kind zo moeilijk in slaap geraakt?”

“Wanneer kunnen we aan de opvoeding van ons kind beginnen?”

In groep begeleiden we adoptieouders om een veilige hechtingsrelatie op te 

bouwen met hun adoptiekind. Ervaring uitwisselen met andere adoptieouders 

biedt (h)erkenning en steun. De groepsbegeleiding ijvert voor een stevige 

start om van het gezin een veilige thuishaven te maken.

5 sessies: wat haal je eruit?
 y vertrouwen opbouwen en grenzen stellen

 y theoretisch kader in combinatie met  

inleefoefeningen

 y inzichten in andere opvoedingssituaties

 y ervaringen uitwisselen met andere adoptieouders

 y praktische tips, weetjes en nuttige adressen

Begeleiders
Katherine D’Hoore, inhoudelijk coördinator Steunpunt Adoptie en Nele  

Vanmassenhove, educatief en nazorgmedewerker Steunpunt Adoptie

Voor wie?
De groepssessies zijn voor ouders met één of meerdere adoptiekinderen met 

vragen over wennen en hechten in de eerste 2 jaar na aankomst in het gezin.

Het kind is minstens zes maanden in het gezin.

Wanneer en waar?
maandag 6 maart, 27 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni 2017  

van 19u00 tot 22u00 in Steunpunt Adoptie, Gordunakaai 85a, 9000 Gent

De medische achtergrond van mijn adoptiekind: bekend 
of onbekend?

	 gratis | inschrijven is nodig

Een avond met veel informatie, tips en adviezen over de medische achter-

grond van adoptiekinderen.

“Hebben alle adoptiekinderen een medisch dossier?”

“Hoe betrouwbaar zijn de medische testen in de herkomstlanden?”

“Wat zijn de gevolgen van ondervoeding of van eenzijdige voeding?”

“Worden adoptiekinderen ingeënt?”
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Dr. Wojciechowski heeft als ervaren kinderarts tijdens zijn wekelijks spreek-

uur in het Tropisch Instituut jarenlang expertise opgebouwd rond adoptie- 

kinderen. Op deze avond gaat dr. Wojciechowski dieper in op de meest voor-

komende medische problemen bij adoptiekinderen en geeft hij adviezen aan 

de kandidaat-adoptieouders. Een must voor al wie wil adopteren!

Begeleider
Dr. Wojciechowski

Voor wie?
voor kandidaat-adoptieouders en geïnteresseerden

Wanneer en waar?
maandag 20 maart 2017 van 19u15 tot 22u00 in Sint-Maarten Ziekenhuis 

(Zaal ‘Peeters’) Leopoldstraat 2, 2800 Mechelen

 
 
 

Zelfzorg

2	 prijs: €10

Uit een lege theepot kan je geen thee schenken …, of hoe we beter voor 

onszelf kunnen zorgen. 

Vaak zorgen we zó goed voor andere mensen. Soms is het nodig om jezelf 

ook de aandacht en zorg te geven die je anderen geeft. Want als je goed voor 

jezelf zorgt, kan je nog beter voor de mensen rondom jou zorgen!

Als ouder ben je gevoelig voor vragen en verwachtingen van anderen: op 

het werk, bij vrienden en familie, maar vooral binnen je eigen gezin. Je wilt 

het zo graag goed doen, je wilt zo graag dat het goed gaat met je kind(e-

ren), je wordt geconfronteerd met extra adoptie gelinkte uitdagingen in het 

ouderschap … , maar welke extra’s gun je jezelf? Goed voor jezelf zorgen, wat 

betekent dat? 

Op deze interactieve avond gaan we dieper in op:

 y Wat is zelfzorg? De link tussen hechting en zelfzorg.

 y Wat is stress? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van stress?



5

 y Energiebalans. Wat zijn energievreters en energiegevers?

 y Grenzen aangeven is ruimte maken.

 y Tips

 y …

Begeleider
Annelies Van Overbeke, klinisch psycholoog – psychotherapeut, freelance 

trainer, opleider en supervisor

Voor wie?
voor adoptieouders en geïnteresseerden

Wanneer en waar?
 y dinsdag 2 mei 2017 van 20u00 tot 22u30 in De Blauwput, Martelarenlaan 

1, 3010 Leuven

 y dinsdag 17 oktober 2017 van 20u00 tot 22u30 in Steunpunt Adoptie, 

Gordunakaai 85a, 9000 Gent

Op zoek naar een rijkere identiteit

	 Prijs: €10

‘Problemen met hechting’, ‘moeilijk in relaties’, ‘nood aan erkenning’, ‘ 

bodemloosheid’, ‘gebrek aan zelfvertrouwen’,  ‘onrustig zoekend in het  

leven’,… Het zijn allemaal verhalen die je, als je geadopteerd bent, ooit te 

horen krijgt. Dikwijls en niet in het minst door de omgeving.  

Het probleem met die verhalen is dat als je ze vaak genoeg te horen krijgt, ze 

zich na een tijdje ook in je eigen hoofd nestelen. Zo’n verhalen beperken en 

belemmeren jezelf. Ze nodigen je maar weinig uit om je identiteit ten volle te 

ontdekken.  

Tijd voor verandering! Je bent immers meer dan je adoptie(verleden). In deze 

creatieve workshop gaan we, via methodieken uit de narratieve hulpverlening 

en positieve psychologie, op zoek naar rijkere verhalen over jezelf, naar eigen 

gekoesterde  waarden waar je voor wil staan om zo tot een rijkere identiteit 

te komen.

Begeleider
Isabelle Desegher, psychotherapeut Kaleidoscoop en Ruimte
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Voor wie? 
voor geadopteerden 

Wanneer en waar? 
zaterdag 6 en 13 mei 2017 van 10u00 tot 12u30 in Steunpunt Adoptie, 

Gordunakaai 85a, 9000 Gent

Het adoptiekind op de basisschool 

 2 prijs: €10

Kinderen die geadopteerd zijn, passen zich vaak heel snel aan. Door een 

moeilijke voorgeschiedenis of de status van adoptie kunnen deze kinderen 

echter problemen ondervinden die hardnekkig een rol blijven spelen in de 

schoolse vaardigheden, zelfbeeld en gedrag in de klas. De gewone opvoe-

dingsmethodes hebben vaak geen vat op deze kinderen omdat er andere 

mechanismen sterker doorspelen, zoals een onveilige hechtingsrelatie, 

extreme nood aan controle en overlevingsstrategieën. 

Met deze vorming geven we een kader mee van waaruit we het gedrag en de 

moeilijkheden van adoptiekinderen kunnen begrijpen en worden concrete 

tips en heel wat voorbeelden aangereikt om hiermee om te gaan.

Begeleider
Katrijn Jansegers, orthopedagoge en adoptiemoeder

Voor wie?
Deze vorming is vooral gericht naar professionelen van het lager onderwijs. 

Ouders met adoptiekinderen in de lagere school zijn ook welkom.

Wanneer en waar?
 y donderdag 15 juni 2017 van 19u00 tot 22u00 in Pianofabriek,  

Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

 y donderdag 7 december 2017 van 19u30 tot 22u00 in Vormingscentrum 

Opvoeding en Kinderopvang, Raas van Gaverestraat 67, 9000 Gent  

Adoptiealert in de hulpverlening

 prijs: €50

Steunpunt Adoptie biedt ondersteuning aan hulpverleners die werken met 

geadopteerde kinderen en volwassenen en hun gezin. Bij adoptie komen heel 

wat extra’s kijken, zoals moeilijke hechting, trauma en verlies, loyauteits- 
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conflicten, identiteitsvraagstukken, omgaan met een onbekende  

geschiedenis, gevoel van afwijzing, gebrek aan erkenning, … Deze extra’s 

kunnen er immers voor zorgen dat bijvoorbeeld reguliere opvoedingsadviezen 

en manieren van aanpakken niet het gewenste, soms zelfs het omgekeerde, 

resultaat geven. Adoptiebetrokkenen hebben nood aan hulpverlening die 

‘adoptiealert’ is, m.a.w. een hulpverlener met kennis van adoptie. 

Na deze vorming kan je vrijblijvend instappen in een leertafeltraject. 

Begeleider
Annelies Van Overbeke, klinisch psycholoog – psychotherapeut, freelance 

trainer, opleider en supervisor

Voor wie? 
voor professionals die met adoptiebetrokkenen werken of andere  

geïnteresseerden 

Wanneer en waar?
donderdag 8 juni van 2017 van 9u30 tot 16u30 in de Kind en Gezin  

Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Van uitsluiting tot privilege:  
over stereotypen, beeldvorming  
en identiteitsontwikkeling 

 2 prijs: €10

Hoe je identiteit ontwikkelt heeft niet enkel te maken met hoe je naar jezelf 

kijkt, maar ook met hoe jij beleeft dat anderen naar jou kijken. Beeldvorming 

is met andere woorden van cruciaal belang in de identiteitsontwikkeling van 

jonge mensen. Beeldvorming bestaat onder andere uit onze (maatschappelijk 

gedeelde) ideeën (stereotypen) over (sub)groepen van mensen (“Afrikanen 

zijn zus”, “Walen zijn zus”, …). Deze ideeën maken op hun beurt mee de basis 

uit van mechanismen van in- en uitsluiting: Wie hoort erbij? Wie niet? Waar-

om niet? Om hierover na te denken, is het belangrijk om niet enkel in termen 

van uitsluiting te spreken, maar ook om privileges te durven benoemen. In 

deze vorming krijg je hiervoor de nodige handvatten mee. 

Begeleiders
Fatma Arikoglu van ella vzw, Kenniscentrum gender en etniciteit en Sarah 

Scheepers van ella vzw, Kenniscentrum gender en etniciteit
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Voor wie?
Er zijn 2 vormingen:

 y voor geadopteerden (vanaf 16 jaar) en geïnteresseerden 

 y voor (kandidaat-)adoptieouders en geïnteresseerden

Wanneer en waar?
 y vorming voor geadopteerden: vrijdag 23 juni 2017 (door F. Arikoglu) van 

18u00 tot 20u00 in Steunpunt Adoptie, Gordunakaai 85A, 9000 Gent. Na 

de workshop kun je aansluiten bij het Adoptiecafé.

 y vorming voor (kandidaat-)adoptieouders: donderdag 23 november 2017 

(door S. Scheepers) van 20u00 tot 22u30 in ella vzw, Amazone, Middaglijn-

straat 10, 1210 Brussel

 
 
 
 

Adoptiecafé

 2  gratis | inschrijven is nodig

Ben je geadopteerd, adoptieouder, geboorte- 

ouder, kandidaat-adoptieouder, dan ben je van harte welkom op ons  

Adoptiecafé, een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd door Steunpunt 

Adoptie. 

In een losse sfeer kan er worden kennis gemaakt, ervaringen gedeeld, vragen 

gesteld, ideeën uitgewisseld, blikken verruimd…

Voor wie?
voor geadopteerden, adoptieouders, geboorteouders en kandidaat- 

adoptieouders

Wanneer en waar?
vrijdag 23 juni 2017 vanaf 20u00 tot 23u00 in Steunpunt Adoptie,  

Gordunakaai 85a, 9000 Gent
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Er was eens ...? Volwassen geadopteerden op zoek naar 
het begin van hun verhaal 

 prijs: €20

Voor veel geadopteerden komt er een moment dat ze zich de vraag stellen: 

“Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe ziet het begin van mijn levensverhaal 

eruit?” 

Twee avonden lang maken we samen met andere volwassen geadopteerden 

tijd en ruimte vrij om na te denken over deze vragen. In gesprek met anderen 

en op creatieve manieren gaan we dieper in op wat je bezig houdt, wat je 

wil, wat je nodig hebt en welke ‘beren op de weg’ je kan tegenkomen: angst, 

cultuurverschillen, gebrek aan informatie, onbegrip van je omgeving,…

Begeleider
een medewerker van Steunpunt Adoptie

Voor wie?
voor volwassen geadopteerden

Wat mag je niet verwachten?
praktische ondersteuning bij je rootszoektocht

Wanneer en waar?
zaterdag 16 september en 30 september van 9u30 tot 12u30 in Pianofa-

briek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

A-teens dag 

 prijs: €10

Ben je tussen 12 en 18 jaar oud én geadopteerd, kom dan op 23 september 

2017 naar onze A-teens dag! We beleven samen een Escape Game van Cube 

Zero in Gent. Heb je je al eens afgevraagd hoe het zou zijn om een computer-

game in real life te ervaren? Dan is dit je kans. Laat je vrijwillig opsluiten om 

vervolgens weer te ontsnappen. Los raadsels op en verzamel voorwerpen om 

dichter bij de uitgang te komen. Je hebt één uur de tijd. De adrenaline giert 

door je lijf. Durf jij het aan?

Begeleiders
Katherine D’Hoore, inhoudelijk coördinator Steunpunt Adoptie, Nele  

Vanmassenhove, educatief en nazorgmedewerker Steunpunt Adoptie  

en Inge Demol, directeur Steunpunt Adoptie
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Voor wie?
voor geadopteerde tieners tussen 12 en 18 jaar

Wanneer en waar?
zaterdag 23 september 2017 van 14u00 tot 21u00 in Vormingscentrum 

Opvoeding en Kinderopvang, Raas van Gaverestraat 67,  

9000 Gent  

Weerbaarheid: Rots en Water 

2 Prijs: €10

‘Rots en Water’ is een erkende weerbaarheidstraining voor kinderen en  

jongeren, die hen leert om op een goede manier voor zichzelf op te komen. 

De training focust op vijf grote thema’s: 

 y zelfvertrouwen

 y zelfrespect

 y zelfcontrole 

 y zelfverdediging

 y weerbaarheid

Wil je hier als ouder graag meer over weten, dan is deze vorming iets voor 

jou. Speciaal voor adoptieouders van tieners organiseren we een vorming 

over deze methodiek. Op een interactieve manier word je ondergedompeld 

in de principes van ‘Rots en Water’. Je ervaart als ouder wat het programma 

kan betekenen voor je zoon of dochter. De nadruk van de workshop ligt op 

actie en beleving.  

Begeleiders
een medewerker van Sjanstrainingen

Voor wie?
voor adoptieouders van tieners 

Wanneer en waar?
zaterdag 23 september 2017 van 14u30 tot 17u00 in Vormingscentrum 

Opvoeding en Kinderopvang, Raas van Gaverestraat 67,  

9000 Gent  
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Oudertraining voor adoptieouders van tieners

2 prijs €60

Ondersteuning voor ouders van tieners volgens de visie van ‘geweldloos 

verzet’. Wordt het jou ook wel eens te veel? Gaat je tiener nog maar eens 

over zijn/haar of jouw grenzen? Heb je het gevoel dat je niet meer weet waar 

jouw kind mee bezig is en dat het zich afsluit voor jou? Hoe moeten we ons 

als ouders hier tegenover gedragen? 

In groep vinden ouders (h)erkenning in elkaars verhalen en moeilijkheden. 

We laten je kennismaken met de visie van Haïm Omer, over hoe je je kind 

kan laten weten dat je er voor hem/haar bent, over hoe je kan omgaan met je 

onmachtsgevoelens, over hoe je netwerken kan inzetten, ...

Begeleiders
Katherine D’Hoore, inhoudelijk coördinator Steunpunt Adoptie en Inge Demol, 

directeur Steunpunt Adoptie

Voor wie?
voor ouders van adoptiekinderen vanaf 10 jaar

Wanneer en waar?
 y maandag 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december 2017 

van 19u00 tot 22u00 in Steunpunt Adoptie,  

Gordunakaai 85a, 9000 Gent

 y maandag 15 januari en 5 februari 2018 van 19u00 tot 22u00 in Steunpunt 

Adoptie, Gordunakaai 85a, 9000 Gent

Adoptie-leertafel

 prijs: €50

Steunpunt Adoptie nodigt je graag uit voor een adoptie-leertafel, een  

professioneel ontmoetingsmoment tussen hulpverleners die werken met 

adoptiebetrokkenen. Dit is een gelegenheid om je adoptie specifieke  

deskundigheid verder te ontwikkelen, te leren van elkaar. 
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Drie aspecten staan centraal:

 y intervisie: bespreking van moeilijke situaties in het hulpverleningsproces, 

samen zoeken naar alternatieve aanpakken vanuit concrete situaties van 

deelnemers,

 y verdieping: thema’s die in de groep naar boven komen, worden verder 

uitgediept

 y uitwisseling: collegiale uitwisseling over projecten, ruimte om samen na te 

denken, advies te vragen, …

Begeleider
Annelies Van Overbeke, klinisch psycholoog – psychotherapeut, freelance 

trainer, opleider en supervisor

Voor wie? 
voor professionals die werken met adoptiebetrokkenen

Wanneer en waar?
dinsdag 3 oktober 2017 van 9u30 tot 12u30 in Steunpunt Adoptie,  

Gordunakaai 85A, 9000 Gent

Mijn kleinkind is geadopteerd:  
super (toch?)

Voor adoptiegrootouders  prijs: €20

Als grootouder speel je een belangrijke rol in de opvoeding van je kleinkind. 

Een kleinkind uit een ver land krijgen is boeiend, leuk, uitdagend, maar ook 

wel anders. Met andere adoptiegrootouders kan je gedachten en ervaringen 

uitwisselen en samen zoeken naar de extra’s verbonden aan adoptie.

Deze vorming gaat o.a. over:

 y veilige hechting

 y winst en verlies in adoptie

 y omgaan met reacties van de omgeving

 y de rol van grootouders in het adoptiegezin

 y  verwachtingen ten opzichte van je adoptiekleinkind

Begeleider
Carole Vandaele, educatief medewerker Steunpunt Adoptie
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Voor wie?
Je bent grootouder van een adoptiekleinkind of je wordt binnenkort adoptie-

grootouder.

Wanneer en waar?
donderdag 5 oktober en 19 oktober 2017 van 9u30 tot 13u00 in de Kind en 

Gezin Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Panel

  2  gratis | inschrijven is nodig

Steunpunt Adoptie en VAG organiseren in het najaar van 2017 een panel- 

gesprek.

Twee geboortemoeders, twee geadopteerden en twee adoptieouders vertel-

len wat afstand en adoptie betekenen in hun leven…

“Wat is mij overkomen zodat ik mijn kind heb afgestaan? Welke impact heeft dit 

op mijn leven? Heb ik er ooit aan gedacht om mijn kind te zoeken?”

“Hoe is het om op te groeien bij ouders die niet mijn biologische ouders zijn, in 

een land dat niet mijn geboorteland is? Wat doet het met mij om zelf moeder of 

vader te worden? Heb ik mijn biologische familie gezocht en gevonden?”

Hoe gewoon of bijzonder gaat het er in ons adoptiegezin aan toe? Wat 
zijn de extra’s van het adoptieouderschap? Wat betekenen de biologi-
sche ouders van mijn kind voor mij?
Zes mensen vertellen hun persoonlijk verhaal en beantwoorden vragen vanuit 

het publiek. Wij bieden een boeiende avond maar ook een plek voor ontmoe-

ting. Achteraf kan nog bijgepraat worden in de cafetaria ter plaatse.

Moderator
een medewerker van Steunpunt Adoptie

Voor wie?
voor iedereen die interesse heeft in het thema

Wanneer en waar?
vrijdag 24 november 2017 van 19u00 tot 22u00 in Cultuurcentrum De Werf, 

Molenstraat 51 9300 Aalst 
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Stevig op weg

2 prijs: €10

Voor adoptieouders die de ‘Stevige Start’ reeds gevolgd hebben, organiseren 

we een terugkomavond. Hier kan je concrete situaties aan de groep voorleg-

gen. We zoeken samen naar oplossingen op basis van persoonlijke ervarin-

gen en van de theorie die in de ‘Stevige start’ aan bod kwam.

Begeleiders
Katherine D’Hoore, inhoudelijk coördinator Steunpunt Adoptie en Nele  

Vanmassenhove, educatief en nazorgmedewerker Steunpunt Adoptie

Voor wie?
voor adoptieouders die de ‘Stevige Start’ volgden of reeds begeleiding kregen 

in het opbouwen van een veilige hechting met hun adoptiekind

Wanneer en waar?
maandag 9 oktober 2017 van 19u00 tot 22u00 in Steunpunt Adoptie,  

Gordunakaai 85A, 9000 Gent

Een hobbelig parcours

2 Prijs: €10

Na een tijd van gemengde gevoelens, van veel wikken en wegen koos je met 

volle overtuiging voor de weg van adoptie. Hoopvol en reikhalzend keek je 

uit naar wat komen zou. Eerst leek de weg rechtdoor te lopen met aan de 

horizon een duidelijk doel. Gewoon rechtdoor wandelen en dan komt het 

wel goed, daar ging je van uit. Maar soms loopt het parcours niet helemaal 

zoals je had verwacht. Soms betreed je hobbelige paden, andere keren heb 

je te kampen met onverwachte kuilen of onvoorspelbare bochten. En dat 

gaat vaak gepaard met pijnlijke, niet te voorziene gevolgen zoals problemen 

binnen het gezin met partner, eventuele andere kinderen (hoogoplopende  

escalaties, uithuisplaatsing,…). De weg verloopt behoorlijk moeizaam, je 

beleeft een rollercoaster aan turbulente gevoelens zoals woede, schuld, 

onrecht, verdriet, schaamte,…  en soms stuit je in de omgeving of in de hulp-

verlening op onbegrip voor je situatie. 

Op deze vorming delen we herkenbare verhalen met elkaar: verhalen die 

getuigen van geloof en verlangen, van pijn of verdriet maar ook verhalen 

van hoop. Tijdens onze gedeelde ervaringstocht proberen we onderweg ook 

enkele helpende denkkaders met ons mee te nemen.
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Begeleider
Isabelle Desegher, psychotherapeut Kaleidoscoop en Ruimte

Voor wie? 
voor adoptieouders

Waar en wanneer? 
zaterdag 21 oktober 2017 van 10u00 tot 12u30 in Steunpunt Adoptie,  

Gordunakaai 85a, 9000 Gent

Introductie mindfulness  
voor geadopteerden

 prijs: €10

Gebeurtenissen die ons overkomen, gevoelens en gedachten die daar mee 

gepaard gaan hebben we vaak niet zelf in de hand. Waar we wel zelf invloed 

op kunnen uitoefenen, is de manier waarop we er mee omgaan. Hier hebben 

we keuze in. Mindfulness is een bijzonder manier van 

 

omgaan met wat er op je pad komt; de leuke dingen maar ook onzekerheid, 

het niet weten, de onvermijdelijke stress van het leven.

Begeleider 
Miranda Ntirandekura Aerts, geadopteerd uit Rwanda – klinisch psychologe & 

Integratief psychotherapeute

Voor wie? 
voor geadopteerden ouder dan 18 jaar

Wanneer en waar? 
dinsdag 7 november 2017 van 20u00 tot 22u00 in ’t Werkhuys,  

Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen
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VAG I.S.M. STEUNPUNT ADOPTIE
Inschrijven via www.adoptievlaanderen.be

Praten over adoptie  
met je adoptiekind 

2	 prijs €5 leden / €8 niet-leden VAG 

Kinderen hebben antwoorden nodig op hun vragen om hun levensverhaal 

te kunnen opbouwen. Adoptie gaat vaak gepaard met onduidelijkheden en 

onbekenden. Ouders hebben de taak om zo goed mogelijk te antwoorden op 

de vragen van hun kinderen. Maar wat als je kind het onderwerp vermijdt, of 

nooit vragen lijkt te stellen? Wat voor volwassenen logisch is, is dat daarom 

niet voor kinderen. Kinderen duidelijk maken dat zij wel gewenst zijn en voor 

altijd een plek in hun adoptiegezin zullen hebben is geen evidentie. Onze 

woorden schieten soms tekort. Hoe kunnen we taal geven aan kinderen 

zodat ze hun verdriet en gemis kunnen delen en verwerken?

 

 

Deze vormingsavond gaat over een levensverhaal opbouwen, kansen vinden  

om duidelijkheid te geven, verwerken, omgaan met onbekenden en vooral 

delen …

Begeleiders
Isabelle Desegher, psychotherapeut Kaleidoscoop en Ruimte, en Katherine 

D’Hoore, inhoudelijk coördinator van Steunpunt Adoptie

Voor wie?
voor adoptieouders en geïnteresseerden

Wanneer en waar?
 y dinsdag 7 maart 2017 van 20u00 tot 22u30 in De Geesten 

(zaal ’t Klakske), Waterstraat 12, 2180 Ekeren 
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 y donderdag 20 april 2017 van 20u00 tot 22u30 in OC De Buiting,  

Tessenderlose steenweg 18, 3583 Beringen-Paal  

 y dinsdag 9 mei 2017 van 20u00 tot 22u30 in CC De Spil, Spilleboutdreef 1,  

8800 Roeselare 

 y dinsdag 12 september 2017 van 20u00 tot 22u30 in MPI Sint-Jozef,  

Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent 

 y donderdag 26 oktober 2017 van 20u00 tot 22u30 in De Borre, Speel-

pleinstraat 10, 3360 Bierbeek

 
 
 

Gehechtheidsontwikkeling, teruggaan en inhalen

 2	 prijs €5 leden / €8 niet-leden VAG

Een relatie opbouwen met een adoptiekind gaat niet altijd vanzelf. Adoptie-

kinderen hebben in hun rugzakje vaak moeilijke ervaringen zitten waardoor 

hun kijk op zichzelf en hun perceptie van anderen erg gekleurd kan zijn. Ze 

hebben vaak heel wat extra’s nodig om een vertrouwensrelatie te kunnen 

opbouwen met volwassenen en anderen in het algemeen. 

Op deze vormingsavond reiken we handvatten en inzichten aan voor het 

bouwen aan een (veilige) hechtingsrelatie met je kind. We baseren ons hier-

voor op de theorie over gehechtheid en maken gebruik van het kader van de 

basisbehoeften. Er worden tips en adviezen meegegeven zodat deze theorie 

kan worden omgezet in praktijk met je adoptiekind. Ook grootouders, andere 

familieleden, vrienden, professionelen in kinderopvang en school …, spelen 

een grote rol in de ondersteuning van het gezin en krijgen op deze  

 

VAG I.S.M. STEUNPUNT ADOPTIE
Inschrijven via www.adoptievlaanderen.be
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avond meer inzicht in het hoe en waarom van de specifieke aanpak die een 

adoptiekind nodig heeft.

Begeleider
Annelies Van Overbeke, klinisch psycholoog – psychotherapeut, freelance 

trainer, opleider en supervisor

Voor wie? 
voor adoptieouders en hun familie, vrienden en andere betrokkenen (ouders, 

broers, zussen, meters, peters, begeleiders van kinderopvang of school, … )

Wanneer en waar? 
 y dinsdag 21 februari 2017 van 20u00 tot 22u30 in MPI Sint-Jozef,  

Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent 

 y donderdag 30 maart 2017 van 20u00 tot 22u30 in De Borre,  

Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek

 y dinsdag 25 april 2017 van 20u00 tot 22u30 in De Geesten (zaal ’t Klakske),  

Waterstraat 12, 2180 Ekeren

 y dinsdag 3 oktober 2017 van 20u00 tot 22u30 in OC De Buiting,  

Tessenderlose steenweg 18, 3583 Beringen-Paal

 y donderdag 16 november 2017 van 20u00 tot 22u30 in CC De Spil,  

Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare

VAG I.S.M. STEUNPUNT ADOPTIE
Inschrijven via www.adoptievlaanderen.be
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Heb je een vraag, nood aan een gesprek of zoek 
je persoonlijke begeleiding? Hiervoor kan je ook 
bij ons terecht. Steunpunt Adoptie vzw biedt 
als laagdrempelige en toegankelijke organisatie 
ondersteuning en nazorg aan via e-mail, telefoon en op 
afspraak.

E-mail
Nazorgvragen kunnen gemaild worden naar nazorg@steunpuntadoptie.be. 

Een medewerker behandelt jouw vraag en neemt binnen een redelijke termijn 

contact met je op.

 
 
 

Telefoon
Wij zijn telefonisch bereikbaar via 078 15 13 27 op:

 y maandag van 9u tot 12u en van14u tot 16u 

 y dinsdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

 y woensdag van 9u tot 12u 

 y donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

Afspraak met een nazorgmedewerker
Heb je een nazorgvraag waarbij e-mail of telefoon ontoereikend zijn, dan is 

een gesprek met één van onze medewerkers mogelijk. Tijdens het gesprek 

gaan we dieper in op de vraag en indien nodig verwijzen we gericht door.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
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Gehechtheidsontwikkeling, teruggaan en inhalen (VAG) 21 februari, 30 maart, 25 april, 3 oktober, 16 november

Stevige start 6 maart, 27 maart, 24 april, 22 mei, 19 juni

Praten over adoptie met je adoptiekind (VAG) 7 maart, 20 april, 9 mei, 12 september, 26 oktober

De medische achtergrond van mijn adoptiekind: bekend of onbekend? 20 maart

Zelfzorg 2 mei, 17 oktober

Op zoek naar een rijkere identiteit 6 mei, 13 mei

Adoptiealert in de hulpverlening 8 juni

Het adoptiekind op de basisschool 15 juni, 7 december

Van uitsluiting tot privilege: over stereotypen, beeldvorming en identiteitsontwikkeling (sessie geadopteerden) 23 juni, 23 november

Adoptiecafé 23 juni

Er was eens ...? Volwassen geadopteerden op zoek naar het begin van hun verhaal 16 september, 30 september

A-teens dag 23 september

Weerbaarheid: Rots en Water 23 september 

Oudertraining voor adoptieouders van tieners
25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december,  

15 januari 2018, 5 februari 2018

KALENDER
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Adoptie-leertafel 3 oktober

Mijn kleinkind is geadopteerd: super (toch?) 5 oktober, 19 oktober

Stevig op weg 9 oktober

Een hobbelig parcours 21 oktober

Introductie mindfulness voor geadopteerden 7 november

Van uitsluiting tot privilege: over stereotypen, beeldvorming en identiteitsontwikkeling (sessie adoptieouders) 23 november

Panel 24 november

KALENDER
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HOE INSCHRIJVEN?

Aanbod Steunpunt Adoptie

Online via secretariaat@steunpuntadoptie.be 

Telefonisch via tel 078 15 13 27

Avonden VAG i.s.m. Steunpunt Adoptie

Inschrijven voor deze vormingen kan 

via www.adoptievlaanderen.be 

 

 

Op www.steunpuntadoptie.be vind je extra  

informatie over elke activiteit van Steunpunt 

Adoptie. Eventuele wijzigingen worden steeds 

aangekondigd op de website of op de Facebook-

pagina.

Volg ons op Facebook en Twitter

Steunpunt Adoptie ondersteunt adoptieouders, geadopteerden en  

kandidaat-adoptieouders. Hierbij houden we rekening met de levenslange 

verbondenheid van geboorteouders, geadopteerden en adoptieouders. 

We doen dit door mensen in groep of individueel te ondersteunen en te 

begeleiden. Daarnaast bouwen we een netwerk uit voor hulpverleners die 

vertrouwd zijn met adoptie en bereiden we kandidaat-adoptieouders voor. 

Parallel met onze ondersteunende rol, blijven we expertise en ervaring 

verder ontwikkelen en delen.
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Steunpunt Adoptie vzw
Gordunakaai 85A - 9000 Gent

tel 078/151 327 - info@steunpuntadoptie.be
www.steunpuntadoptie.be
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