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Hoe maak je je kind sterker als jezelf hierin 
ook nog iets te leren hebt?

Tijdens het Familiekrachtcafé zal Elles Joosten 
(alg. maatschappelijk werker bij Rijnstad ) 
meer vertellen hoe je als ouder sterker in je 
schoenen kan staan bij de opvoeding van je 
kind(eren). Opvoeden en ouderschap start bij 
het leren kennen van jezelf en weten wat jij 
belangrijk vindt.
Deze avond is bedoeld voor ouders/opvoe-
ders die hun kind willen ondersteunen en 
daarbij ervaren dat het soms lastig is. 

Het Familiekrachtcafé wordt begeleid door 
Stichting Familiekracht. De focus ligt tijdens 
de avond op het delen van kennis, ervaringen 
en praktische tips van de spreker en de 
deelnemende ouders/opvoeders.

Ouders & weerbaarheid Aanmelden

Het Familiekrachtcafé wordt begeleid door 
Stichting Familiekracht. De focus ligt tijdens 
de avond op het delen van kennis, ervaringen 
en praktische tips van de spreker en de 
deelnemende ouders/opvoeders.

Het Familiekrachtcafé Lingewaard is een ontmoetingsplek voor ouders en voor iedereen 
die zich verbonden voelt bij zijn gezin en familie. Elk kwartaal staat een ander opvoed- of 
ouderschapsthema centraal. Wil je met andere ouders praten over opvoeden en 
ouderschap, onder het genot van een kopje koffie of thee? Wil je vragen stellen aan een 
lokale deskundige en ervaringen delen? Kom dan naar het Familiekrachtcafé Lingewaard.
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Meer informatie

Het Familiekrachtcafé wordt geleid 
door Stichting Familiekracht.
Het Familiekrachtcafé start om 20:00 
uur (inloop 19:45 uur) in het gebouw 
van Stichting Welzijn Lingewaard, 
Cuperstraat 9 in Bemmel. Deelname 
aan het Familiekracht is gratis.

Aanmelden kan via onze Facebookpagina, 
www.facebook.com/stichtingfamiliekracht 
Door een like blijf je op de hoogte van de 
data van de volgende Familiekrachtcafés. 
Heb je geen Facebook? Je kunt je ook 
aanmelden via info@familiekracht.nu
of Stichting Meldpunt Lingewaard: 
meldpunt@swlingewaard.nl
Uiteraard ben je ook zonder aanmelding 
van harte welkom!

in samenwerking met 
Stichting Welzijn 
Lingewaard




