Samen Meer Pleeggezin
Uitnodiging Inspiratie Avond 2017

Na twee eerdere succesvolle edities organiseert stichting SafeWings op maandag 3 april 2017
opnieuw en speciaal voor u als pleegouder een Inspiratie Avond in de Goudse Schouwburg.
Een exclusief en kosteloos avondje uit waarop u als pleegouder in het zonnetje wordt gezet. En op een speciale
manier kennis kunt maken met andere pleegouders en de mensen die hun bijdrage aan het SafeWings initiatief
leveren.
SafeWings is opgericht om pleegouders met elkaar in contact te brengen. De oprichters hebben zelf als
pleegouders ervaren hoe waardevol het is elkaar te steunen in de uitdagingen van het pleegouderschap. En hoe
belangrijk het is het verhaal van de pleegouder te vertellen naast het verhaal van het pleegkind.
SafeWings organiseert daarom regelmatig bijeenkomsten voor pleegouders in Zuid- en Noord-Holland. De
Inspiratie Avond op 3 april vormt wederom een bijzonder hoogtepunt in ons bestaan. Een avond vóór en dóór
pleegouders, die we heel graag met u delen. Het wordt een avond vol verhalen, muziek, ontmoeting en inspiratie.
U wordt vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie en gebak. Vanaf 20.00 uur wordt u in de theaterzaal welkom
geheten door de avondbegeleider Berry van den Bos. U kent Berry misschien nog wel van de vorige editie of van
de training Ken je Kracht die hij speciaal voor SafeWings heeft ontwikkeld. Op speelse wijze neemt hij u mee op
een avontuur dat bol staat van verborgen krachten en faalplezier. En dat is nog niet alles. Ook dit jaar hebben we
weer een hele bijzondere en spraakmakende gastspreker voor u. Jaap Bressers heeft van jongs af aan een doel:
alles uit het leven halen. Toen hij door een dwarslaesie in een rolstoel kwam besloot Jaap zijn leven een totaal
andere draai te geven. Nu is hij een topspreker die met zijn verhaal als geen ander mensen kan raken en
vermaken. De avond wordt muzikaal omlijst door twee veelbelovende zangeressen. Voor alle deelnemers ligt een
leuke attentie klaar. Kortom, een avond die u niet snel zult vergeten.
Aanmelden
U kunt meer informatie vinden en u aanmelden (voor 28 maart a.s.) op www.samenmeerpleeggezin.nl.
Let op! Elke pleegouder (ook als ze tot hetzelfde gezin behoren) moet zich apart aanmelden. Mocht u andere
pleegouders kennen: Ook zij zijn natuurlijk van harte welkom.
Programma
19.00 - 20.00u

Ontvangst op het Ontmoetingsplein met koffie, thee en gebak

20.00 - 20.15u

Opening| Avond begeleider Berry van den Bos

20.15 - 21.15u

Waar een wiel is, is een weg! | Jaap Bressers

21.15 - 21.30u

Inspiratie | muzikaal duo

21.30 - 21.40u

SafeWings: Samen meer pleeggezin | Marianne Kerremans en Fred van Setten

21.40 - 21.45u

‘Flitsende’ afsluiting

21.45 - 23.00u

‘Elkaar Inspireren’ | Samen napraten op het Ontmoetingsplein

Tot 3 april!

Marianne Kerremans
Voorzitter SafeWings

