UITNODIGING

NEEM DEEL AAN ONZE WEBINARS VOOR
NAASTBETROKKENEN VAN PERSONEN MET EEN
KWETSBAARHEID
Ben jij een ouder, broer/zus, kind of vriend van een persoon met een
psychische kwetsbaarheid? Ben je op zoek naar informatie over bepaalde
thema’s?
Similes Brugge regionaal en Gezin&Handicap
slaan de handen in elkaar en organiseren 2 niet te missen webinars.
DONDERDAG 25 FEBRUARI – 19U30
Nalatenschap regelen voor gezinnen met een zorgenkind

Recent werd het Belgisch erfrecht aangepast. Welke mogelijkheden biedt dit voor jouw
gezin? Wat kun je nu al regelen voor de toekomst? Wat is een goede manier om je vermogen
aan je kind(eren) na te laten? Hoe zorg je ervoor dat je zorgenkind comfortabel leeft als jij er
niet mee bent? Waarom en hoe stel je best een testament op? Biedt de oprichting van een
maatschap of een stichting perspectieven? …
Kristof Delobelle kent de bezorgdheden van ouders van een zorgenkind. Hij leidt deze
infoavond in en maakt ruimte voor je vragen, twijfels en ervaringen.
Meer info en inschrijving
DINSDAG 9 MAART – 14U
Leren leven met een levend verlies

Levend Verlies' is de term die Manu Keirse introduceerde om de levenslange rouw aan te
duiden, die je ervaart wanneer jijzelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische
ziekte of beperking. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht
en dat soms verergert door de jaren heen.
Als betrokkene van iemand met een psychische kwetsbaarheid verloopt je leven anders dan
verwacht. Dit doet verdriet, pijn en geeft je een gevoel van onmacht en onzekerheid. Het is
zoeken naar een manier om te (leren) leven met een ‘levend verlies”.
Een digitaal inspiratiemoment, begeleid door Prof. Dr. Em. Manu Keirse, met de
mogelijkheid om na te praten en je verhaal en emoties te delen.HRIJF ME IN
Meer info en inschrijving
Hopelijk tot dan!
Deze webinars komen tot stand met de steun van CERA

