OP ZOEK NAAR
WEGWIJZERS

INTERACTIEF SYMPOSIUM OVER HULP A AN
ROUWENDE VADERS ÉN HUN OMGEVING
Pappa’s rouwen ook – het boek van Bjorn Visser met
ervaringsverhalen van twaalf vaders die hun kind(eren)
verloren – is een groot succes. Zou het komen omdat het
een unieke inkijk geeft in het rouwende vaderhart? De
verhalen raken aan vragen van eindigheid én toekomst.
Want wie ben je, wat is belangrijk voor je en hoe wil en
kun je in het leven staan na zo’n ingrijpend verlies?
Het boek blijkt voor veel professionals een welkome
aanvulling. Het biedt sleutels bij de vraag hoe je dat doet:
helende hulp bieden aan mannen – en hun directe omgeving
– die te maken krijgen met het verlies van een kind.

18 NOV

Op vrijdagmiddag 18 november gaan we over deze vragen
met elkaar in gesprek tijdens een inspirerend symposium.
Waar: Kapel van het Dominicanenklooster
in Huissen (nabij Arnhem)
Hoe laat: ontvangst met koffie en thee vanaf 12.45 uur.
Start programma: 13.30 uur | Einde: 16.30 uur met aansluitend
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een drankje.
Voor wie: professionals in de zorg (onder meer artsen en verpleegkundigen), therapie, coaching en counselling, human resources,
(bedrijfs)maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, enz.
Prijs: € 149,00 (inclusief het boek Pappa’s rouwen ook).
De volledige opbrengst van het symposium gaat naar
Stichting Rouwkost die rouwende ouders ondersteunt.

18 NOV
Ingrediënten van de middag:
• Welkom door Aalt Bakker, directeur van het Dominicanenklooster Huissen en ervaringsdeskundige
• Muziek door Freek van LEV!
• 	Inleidingen door onder meer Bjorn Visser (auteur van
Pappa’s rouwen ook) en Jakob van Wielink (rouwdeskundige 		
en partner bij De School voor Transitie)
• Live interviews met twee mannen over hun verhaal in
Pappa’s rouwen ook.
• Ervaringen van een gynaecoloog
• Verschillende uitwisselingen met vakgenoten
• Concrete tips en handreikingen voor de eigen praktijk
Inschrijven:

www.deschoolvoortransitie.nl/opzoeknaarwegwijzers

