
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CREATIEVE 

ROUWGROEPEN 

in GENT 

voor 

kinderen 

jongeren en 

jongvolwassenen 

die een geliefde  

verloren zijn 

 

VZW Missing You is een initiatief voor 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

die een broer, zus, ouder, vriend… 

verloren zijn en hier over willen praten 

me llotgenoten. 

Concreet voor Oost-Vlaanderen 

betekent dit het organiseren van 

creatieve rouwgroepen voor kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen te Gent 

en een praatgroep voor 

jongvolwassenen (16-30 jaar) te Aalst. 

 

Tijdens deze GRATIS praatgroepen 

geven wij de mogelijkheid aan de 

kinderen/jongeren/ jongvolwassenen om 

via verhalen, activiteiten en 

praatsessies om te gaan met hun 

verdriet. Dit gebeurt onder begeleiding 

van een team vrijwilligers met een 

professionele achtergrond en 

ervaringsdeskundigen. 

 

 
   Ander aanbod van Missing You: 

- Jaarlijkse ontmoetingsdag 

op 11 oktober 2015 te 
Wijgmaal.  

- Samen Op Pad activiteiten in 

heel Vlaanderen. 
 

 

Praktisch informatie 

 

Waar?  

Kindergroep: HuisvandeMens,         

Sint-Antoniuskaai 2, 9000 Gent. 

Jongerengroep: HuisvandeMens,                

Sint-Antoniuskaai 2, 9000 Gent. 

Jongvolwassenengroep: Huis van 

Troost, Sint-Margrietstraat 11, 9000 

Gent.  

 

Prijs?  

Gratis 

 

Interesse? Vragen?  

Mail naar        

oost-vlaanderen@missingyou.be  

of surf naar 

www.missingyou.be 
Op de hoogte blijven? 

www.missingyou.be  

facebook.com/missingyouvzw 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Praatgroep voor 

rouwende kinderen  

(6 tot 12 jaar) 

Ben jij je papa, mama, broer, zus, 
vriend(in), … verloren?  

Weet je niet goed waar je terecht kan 

met je verdriet of andere gevoelens?  Wil 

je praten, knutselen of spelen met 

kinderen die ook iemand verloren zijn? 

 

Kom dan naar onze kinderpraatgroep.  

 

Wanneer? We komen maandelijks 

samen, telkens op zaterdagvoormiddag 

van 9.30u tot 11.30u. We komen 

samen op: 

 

Praatgroep voor 

rouwende jongeren     

(12 tot 16 jaar) 

Ben jij recent of langer geleden een broer, 

zus, ouder, vriend(in), ... verloren en zou 

je daar graag over praten met lotgenoten? 

Kom dan gerust eens langs op onze 
maandelijkse praatavond in Gent. 

We gaan met elkaar in gesprek, gaan aan 

de slag met creatieve werkvormen en 

werken rond bepaalde thema’s. 

Wanneer? We komen maandelijks 

samen, telkens op vrijdagavond van 

18.30u tot 20.30u. We komen samen 

op: 

Praatgroep voor 

rouwende 

jongvolwassenen   

 (16 tot 30 jaar) 

Als je graag wilt vertellen over het verlies 

van iemand die je dierbaar is, kom dan 

maar langs. Iedereen die aanwezig is, 

begrijpt hoe het is om een dierbare te 

verliezen. We steken een kaars aan en 

gaan met elkaar in gesprek, soms aan de 

hand van een creatieve werkvorm, soms 

rond een bepaald thema. 

Wanneer? We komen telkens op 

vrijdagavond samen van 19u tot 

21.30u, op volgende dagen: 
 

24 oktober 2015 

21 november 2015 

12 december 2015 

23 januari 2016 

20 februari 2016 

19 maart 2016 

30 april 2016 

28 mei 2016 

25 juni 2016 

 

16 oktober 2015 

13 november 2015 

4 december 2015 

8 januari 2016 

5 februari 2016 

4 maart 2016 

15 april 2016 

6 mei 2016 

3 juni 2016 

 

23 oktober 2015 

20 november 2015 

18 december 2015 

15 januari 2016 

19 februari 2016 

11 maart 2016 

22 april 2016 

20 mei 2016 

17 juni 2016 

 

Aansluiten kan op elk moment, 

wel telkens inschrijven via       
oost-vlaanderen@missingyou.be 

Aansluiten kan op elk moment, 

wel telkens inschrijven via     
oost-vlaanderen@missingyou.be 

Aansluiten kan op elk moment, 

wel telkens inschrijven via     
oost-vlaanderen@missingyou.be 


