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Workshops rond de kinderwens  
Voor mensen bij wie kinderloosheid of de kinderwens een thema is.  

In samenwerking met DVO organiseert psychotherapiepraktijk 'De Veelsprong' vanaf januari een aantal boeiende 
workshops. DVO-leden krijgen alvast 5 euro korting op alle tweedaagse activiteiten. 

Workshops 
Tussen (wan)hoop en verlangen  

Jullie verlangen heel erg naar een kindje of je kiest voor alleenstaand ouderschap. Je ondervindt dat zwanger worden niet 
vanzelfsprekend is, dat het leven niet zo maakbaar is. Vruchtbaarheidsproblemen en behandelingen, de machteloosheid en 
de wanhoop wegen op jou of op je relatie. Tijdens deze workshop maken we ruimte voor jullie gevoelens, je stress, je niet-
erkend verdriet. We staan ook stil bij de eigen stijl van vrouwen en mannen om hiermee om te gaan. Verder werken we rond 
draagkracht en kijken we toekomstgericht.  

Datum:  zondag 22 februari 2015 van 10.00u tot 17.00u  
Locatie:  De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne  
Prijs:  35 euro,koffie en thee inbegrepen  
Schrijf je in als koppel: 55 euro  
 

Kinderloos, en nu? voor vrouwen (2-daagse) 

Je hebt een weg afgelegd om jouw kinderwens trachten te vervullen. De periode van vruchtbaarheidsbehandelingen is ten 
einde of je koos ervoor om niet te behandelen. Andere mogelijkheden om het moederschap vorm te geven zijn afgerond of 
misschien ook niet. Je vraagt je af, hoe moet het nu verder, zonder kinderen?  

Tijdens deze 2-daagse maken we plaats voor jouw niet-erkend verdriet, voor je beleving en verwerking van dit verlies. We 
hebben ook aandacht voor het effect van kinderloosheid op jouw vrouw-zijn, we geven een plek aan je niet vervulde 
kinderwens. We staan ook stil bij familiebanden.  
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Je krijgt de gelegenheid om deze eerste dag rustig te laten bezinken. Twee weken later komen we weer samen. We werken 
dan toekomstgericht en kijken hoe jij jouw leven zin en vorm kan geven, wat doorgeven voor jou betekent.  

Data:  zondag 18 januari 2015 van 09.30u tot 17.00u  
zondag 1 februari 2015 van 09.30u tot 17.00u  

Locatie:  De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne  
Prijs:  70 euro, koffie en thee inbegrepen  
 
Kinderloos, en nu? voor koppels (2-daagse) 

Jullie hebben een weg afgelegd om jullie kinderwens trachten te vervullen. De periode van vruchtbaarheidsbehandelingen 
is ten einde of jullie kozen ervoor om niet te behandelen. Andere mogelijkheden om het ouderschap vorm te geven zijn 
afgerond of misschien ook niet. Jullie vragen je af, hoe moet het nu verder, zonder kinderen?  

Tijdens deze 2-daagse maken we respectvol plaats voor jullie niet-erkend verdriet en voor jullie beleving en verwerking van 
dit verlies. Er is ook aandacht voor de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen rouwen. We staan stil bij het 
effect van het verlangen naar een kind op jullie als koppel en bij de impact die kinderloosheid op jullie heeft. Verder werken 
we rond familiebanden. En je kunt een plek geven aan jullie niet vervulde kinderwens.  

Jullie krijgen de gelegenheid om deze eerste dag rustig te laten bezinken. Twee weken later komen we weer samen. We 
werken dan toekomstgericht en kijken hoe jullie je leven zin en vorm kunnen geven, wat doorgeven voor jullie betekent.  

Data:  zondag 15 feb 2015 van 09.30u tot 17.00u  
zondag 1 maart 2015 van 09.30u tot 17.00u  

Locatie:  De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne  
Prijs:  120 euro per koppel, koffie en thee inbegrepen 
 

Langsheen het moederschap  

Je bent kinderloos door de loop van het leven: je ontmoette niet de juiste partner, je ging volop voor je carrière, je kinderwens 
stak pas laat de kop op, je gezondheid speelde parten, je partner zag kinderen niet zitten of had al kids, ... Tijdens deze 
workshop maken we plaats voor jouw gevoelens, je ervaart misschien een verlies dat niet erkend wordt door je omgeving. 
Er is aandacht voor het effect van kinderloosheid op jouw vrouw-zijn en we geven een plek aan je niet vervulde kinderwens. 
We staan stil bij familiebanden. Maar we werken ook toekomstgericht en kijken hoe jij anders vruchtbaar kan zijn, hoe jij 
kan doorgeven.  

Datum:  zaterdag 17 jan 2015 van 10.00u tot 17.00u  
Locatie:  De Verscholen Tuin , Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne  
Prijs:  35 euro, koffie en thee inbegrepen  
 
Het dilemma  

Je twijfelt over de keuze voor het moederschap of vaderschap. Deze keuzevrijheid maakt het er niet eenvoudiger op. Volg 
je je verstand of je gevoel? En wat zeggen beiden jou dan? Tijdens deze workshop staan we stil bij factoren die jou 
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belemmeren en factoren die jou drijven. We kijken naar de invloed van familiebanden, we werken rond de moeder- en 
vaderrol, we staan stil bij je gevoel en werken rond doelen en verlangens. Zo krijgt jouw persoonlijk antwoord op deze 
levensvraag verder vorm en sta je dichter bij een besluit.  

Datum: zaterdag 21 februari 2015 van 09.30u tot 17.00u  
Locatie: De Verscholen Tuin, Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne  
Prijs: 35 euro, koffie en thee inbegrepen  
 
Voor alle workshops werken we in kleine groepen van 8 tot 10 personen om voldoende aandacht te geven aan elke 
deelnemer.  

Inschrijven  
Mail naar miriamderycke@deveelsprong.be of bel 0474/351116.  

Deelnameprijs over te schrijven op rekeningnummer BE85 97309624 0606 met vermelding van de workshop en je naam.  

Locaties  
De Verscholen Tuin  
Peter Benoitlaan 15, 2100 Deurne  
tel.03/366 22 97  
www.deverscholentuin.com 
 
Deze kleine boerderij, omgeven door tuinen, boomgaard en weide, bevindt zich op een onverwachte plek in Deurne.  
Er is voldoende parking voor de deur. Bereikbaar met tram 4, op 700 m van halte Dassastraat.  
 

Kasteel Bouckenborgh  
Bredabaan 555, 2170 Merksem  
tel.03/641 62 15  
www.ccmerksem.be  
 
Parkeren doe je best in de Oude Bareellei. Bereikbaar met tram 2 en 3, halte Oude Bareel. 

 

 

 

 

http://www.deverscholentuin.com/
http://www.ccmerksem.be/

