Hoe inschrijven?

Teens in

De Drie Stromen

Een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek
kan je maken via het secretariaat op het nummer 052/21.36.95

Over gedachten, gevoelens en (moeilijke) vragen
die je niet loslaten, die “in je hoofd blijven spoken”

Wanneer?
Voor data surf naar www.dedriestromen.be/teensinactie

052 20 12 74

Waar?
CGG De Drie Stromen vzw,
Sas 13 - 14, Dendermonde

v.u. Björn Biesiada

© ontwerp & uitvoering

Kostprijs:
88 Euro voor de 8 bijeenkomsten en het kennismakingsgesprek.
Gebrek aan financiële middelen is bij ons nooit een hinderpaal voor hulp.
Praat er zo nodig over met je hulpverlener.

ACT - ie !
De Drie Stromen
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Ik raak nooit aan een lief.
Ik word zo snel emotioneel. Hoe kan ik mijn 		
gevoelens ‘de baas’ ?
Wat voor zin heeft het om te studeren? Zonder of 		
met diploma, het is crisis
Soms zou ik mijn hoofd eens willen leegmaken!
Hoe kan therapie mij helpen?! Ik ben mijn vader 		
kwijt. En die kan niemand terugbrengen!
Ik heb een ongeneeslijke ziekte. Iedereen zegt me dat
ik ermee moet leren leven. Hoe doe je dat?

“
“

“

H

”

”

”
”

”

erken jij dit? Weet je soms niet meer hoe het
verder moet ? Heb je het gevoel dat je al heel
wat geprobeerd hebt, zonder succes… Bots je
steeds tegen dezelfde dingen aan?
Misschien is de ‘ACT-jongerengroep’ dan wel iets
voor jou?

Over de ACT-jongerengroep

*

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy.
ACT helpt je het leven vorm te geven zoals jij wil, welke
(moeilijke) gevoelens of gedachten er ook in je omgaan.

*

In de ‘ACT-jongerengroep’ leer en oefen je nieuwe
manieren om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Je leert
om te gaan met de hindernissen die je hierbij in de weg staan.

*

M

De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers en komt 8 keer samen.

eer weten over ACT ? surf naar
http://www.dedriestromen.be/teensinactie.html

