
gewoonanders

ONDERSTEUNING OUDERS &
GEZINSCONTEXT

Ten Dries biedt begeleiding aan kleuters, jongeren en adolescenten
van 1 tot 21 jaar, met een motorische en/of meervoudige beperking. 
Het gezin en de ruimere context van elk kind alsook kwaliteit van
leven in de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten in onze
werking. We gaan met elke vraag vanuit de context aan de slag. 
We werken op ritme en op maat van het gezin.



TEN DRIES
Dennendreef 62 - 9850 Deinze (Landegem)

www.tendries.be

tendries@tendries.be

www.facebook.com/tendries.landegem

MEER INFO?
Contacteer de dienst maatschappelijk werk:

maatschappelijkwerk@tendries.be

09/371 60 66

VOOR WIE?

We begeleiden de ouders van de kleuters,
jongeren en adolescenten én de ruimere
context (familie, vrienden, buurt…) door te
beluisteren, te bevragen, in dialoog te gaan
en/of concreet aan de slag te gaan.

WAT BIEDEN WE?

Echtscheiding
Omgaan met het 'anders zijn'
Hoe communiceer ik met mijn
partner/kind/familie over de moeilijkheden
van mijn zoon/dochter
Wat kan ik verwachten van broers/zussen
Hoe kunnen we de toekomst voorbereiden
Wat na het lager onderwijs
Wat als mijn zoon/dochter meerderjarig is
Waar heb ik praktisch/financieel recht op
Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan
...

We vinden een duidelijke vraagverheldering
belangrijk en vertrekken vanuit kwaliteit van
leven voor het individu en zijn gezin. 

Thema's die aan bod kunnen komen:

We gebruiken verschillende theoretische
achtergronden en kiezen samen de methodiek
die het meest ondersteunt, (gesprekken,
schematisch/planmatig werken,
beeldend werken, praktisch administratief
ondersteunen).

WAAR?

De begeleiding kan plaatsvinden in Ten Dries,

thuis, op school, in de sportclub, in de

jeugdbeweging, in de kinderopvang, ... 

WIE GEEFT DE BEGELEIDING?

Maatschappelijk werkers.

DUUR?

De begeleiding duurt minimum 1 uur en

maximum 2 uur.

KOSTRIJS?

De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro
(afhankelijk van de index). Voor meer
informatie en de meest recente prijs:
www.tendries.be. 
Voor begeleiding  buiten Ten Dries worden
geen extra verplaatsingskosten aangerekend.
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