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DOEN NIET DOEN

Blijf bij jezelf,u bent geen slechte ouder Ga niet op zoek naar hulp bij bureau’s,
instanties, gebouwen want zij moeten alles

Betrek uw familie,kennissen erbij als het aan elkaar doorgeven
moeilijk wordt, luister goed naar hen
( zie BLOG 30.06.2017 op de site) Ga niet zitten babbelen bij hulpverleners

of thuiszorg of teams, maar blijf kort en
Bij scheiding zoeken naar oplossingen voor duidelijk in contacten
frequent contact met de kinderen

Gebruik nooit Facebook of andere media
Wees duidelijk in wat je van elkaar verwacht om over je vraag of probleem te mailen
en andere verwacht en wat niet

Jeugdzorg en anderen kijken/lezen mee
Stap minimaal eens per week uit je bestaan van
vele emoties,veel pijn Ga nooit alleen naar hulpverleners

Maak een verslag van gesprekken en contacten Laat u niet onder druk zetten of manipuleren.
Kom op voor jezelf, laat je stem horen, Hulp zonder dwang heet drangzorg, dus laat u niet (op)dringen
doe aan lichaamsbeweging en denk ook aan
een weerbaarheidstraining U moet helemaal niets

Ga eerste zelf op zoek bij Google of informeer
U WILT DAT TOCH ALS OUDER(S) TOCH OOK ?

Neem altijd iemand mee in gesprekken met
zorgverleners ( die noem je dan je -JE STEM LATEN HOREN EN OPKOMEN VOOR JE KIND(EREN) RN JEZELF
vertrouwenspersoon) maak goede vragen, -SAMENWERKEN IN HET BELANG VAN DUIZENDEN KINDEREN EN OUDERS
vraag om adviezen, maak aantekeningen -DELEN VAN PERSOONLIJKE ERVARINGEN EN PRAKTISCHE TIPS

-EEN STEENTJE BIJDRAGEN AAN GOEDE ONAFHANKELIJKE JEUGDHULP
Maak van gesprekken of contacten altijd meteen -KINDERLEED MOET STOPPEN
een soort verslag -STOP PSYCHISCHE KINDERMISHANDELING DOOR INSTANTIES

  het stopt niet vanzelf
Bel met een stichting voor ouders bij
Jeugdzorg , sluit je aan en doe mee voor jezelf UITHUISGEPLAATSTE KINDEREN VERDIENEN EEN EIGEN (KENNIS) CENTRUM :
en je kinderen

DUTCH CHILD CENTER – KIND IN NOOD KIND UITHUIS KIND KWIJT
is een organisatie ,die bestaat uit vrijwilligers. Er bestaan vele vormen
van vrijwilligerswerk, Verschillend van uren ,soort werk en inzet.

Hoe kunt u nu helpen? 
En ….. dat is DRINGEND nodig, we zijn echt om u verlegen!
- meehelpen organiseren van een avond of groep in uw eigen plaats 
  of regio of provincie.
- We hebben voorbeelden voor het plaatsen van een oproep/uitnodiging
   beschikbaar.
- helpen bij sorteren van veel documentatie en dossiers
- helpen bij het schrijven Blogs, artikelen
- helpen bij vele activiteiten

WIJ ALS OUDERS WILLEN EEN EIGEN CENTRUM : DUTCH CHILD CENTER



KENT U DAT OOK ?

DAT GEVOEL VAN : ABSURD, VERSCHRIKKELIJK,ONBEGRIJPELIJK,ONMACHT.

ER WORDT WAT DOOR ONZE OVERHEID:
-VERZWEGEN
-VERMEDEN
-GEDOOFPOT
-GEVEEGD
-ONTKEND

BENT U GESLAGEN DOOR DE GESEL VAN JEUGDZORG E.A. ?

BENT U GEBROKEN DOOR HET DAGELIJKSE VERDRIET

U ZIET UW KIND(EREN) NIET MEER?

VELE OUDERS VAN UITHUISGEPLAATSTE KINDEREN MAKEN ZULKE NARE
DINGEN MEE, DAT ZIJ ER GETRAUMATISEERD UITKOMEN.

ADVIES VAN DUTCH CHILD CENTER:
- ZOEK ELKAAR OP EN STEUN ELKAAR
- SCHAKEL HULP IN VAN FAMILIE,KENNISSEN EN PRAAT ALLES UIT
- DE KLAP TE BOVEN Een boek over zelfhulp bij traumatische zaken zie
  ( zie bij boeken )
- DOE SERIEUS MEE MET DCC: ACTIES, PETITIES, DEMONSTRATIE,
  SCHERPE BRIEVEN

Ontmoetings centrum
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