Mind-Spring Arabisch

I n f o r m at i e
M i n d - S p r i n g A r ab i sc h
D i n sd a g 5 s e p t e m b e r 2 0 1 7
18u
Mind-Spring Arabisch

Groepscursus
voor asielzoekers en vluchtelingen

Informatiesessie

Dinsdag 5 september 18u

Wat is Mind Spring eigenlijk?

1: Dinsdag 12/9 18-20u

Waar gaat de cursus precies over?

2: Dinsdag 19/9 18-20u

Wie geeft de cursus?

3: Dinsdag 26/9 18-20u

Voor wie is de cursus?

4: Dinsdag 3/10 18-20u

Wat heb ik eraan?

5: Dinsdag 10/10 18-20u

Mag ik iemand meebrengen?

6:Dinsdag 17/10 18-20u

Krijg ik een attest?
We geven je de nodige informatie over
Mind-Spring. Indien je wenst, kun je je
daarna inschrijven!

Welkom!

Dit aanbod is mede mogelijk dankzij ondersteuning van de Stad Gent, Departement Samenleven en Welzijn en
CAW Oost-Vlaanderen.

In-Gent vzw
ingang Blekerijstraat 55
9000 Gent
Desiree Derksen
09/235 29 57
Desiree.derksen@in-gent.be

Vu: Koen De Mesmaeker, IKongostraat 42, 9000

Door eigen kracht

Wat eerdere deelnemers

Je krachten gebruiken voor

vertelden over Mind-Spring

je toekomst!

Mind-Spring© is nuttig als je
deze klachten hebt

“Dankzij Mind-Spring weet ik waar ik
mijn energie in moet stoppen.”
(Ahmed, Pakistan)
“Mind-Spring heeft mij geleerd dat ik
niet ALLEEN asielzoeker ben.”
(Julia, Ghana)
“Ik ben tot meer in staat dan ik had
gedacht.”
(Pjotr, Tadzjikistan)
“Ik slaap nu beter.”
(Mamadou, Ivoorkust)
“Nu weet ik dat ik niet alleen ben.”

Mind-Spring is een groepscursus voor
asielzoekers en vluchtelingen die hulp kunnen
gebruiken in het omgaan met stressvolle of
lastige situaties.
De cursus vindt plaats in je eigen taal en
wordt gegeven door een opgeleide trainer,
die zelf vluchteling is, samen met een professionele hulpverlener.
Je ontmoet anderen in de groep en werkt samen aan je toekomst. Je leert van elkaar. Er
gaan nieuwe deuren voor je open.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van
telkens 2 uur. De cursus is gratis. Na afloop
van de cursus krijg je een deelname-attest.

 Hoofdpijn
 Spanningen (je kunt je moeilijk ont-

spannen)
 Moeilijk kunnen slapen
 Negatieve gedachten en sombere

gevoelens
 Onrustige gevoelens en eenzaamheid
 Piekeren over familie in je thuisland

Deze problemen zijn vaak een NORMALE
reactie op een ABNORMALE situatie.
Belangrijk is om te weten hoe je ermee
om kunt gaan.

(Fatna, Somalië)
“Ik kan nu eindelijk terug genieten van
het leven.”

Mind-Spring kijkt samen met jou hoe je
nog beter gebruik kunt maken van je
eigen krachten!

