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Vertel eens.. hoe voed je kinderen op met weinig geld? Klik hier
Vertel eens.. hoe denken kinderen over pesten? Klik hier
Vertel eens.. hoe kan je kinderen met plezier meer laten sporten en
bewegen? Klik hier
Financiële mogelijkheden in Gouda voor gezinnen Klik hier

...er een noodopvang voor vluchtelingen komt in Gouda? heb jij ideeën voor
dagbesteding? Laat het graag horen. Lees hier meer

...er een CJG Workshop (online) is: Weerbaar opvoeden – 8 en 15 december
van 19.45 - 21.45uur 
Hoe weerbaar is je kind? Wat kun je als ouder doen om de weerbaarheid van je
kind te vergroten? Wat heeft zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en weerbaarheid
met elkaar te maken? Deze workshop geeft informatie over hoe je de
weerbaarheid van je kind kunt stimuleren.

...je via de site van het CJG allerlei podcasts kunt vinden over zaken waar je in
een gezin mee te maken krijgt?

CJG Podcasts:

·...Will van Humanitas Samen Optrekken een nieuwe collega heeft?
Will Goudriaan heeft een nieuwe collega-coördinator: Karin Choufoer.
karin.choufoer@humanitas-mh.nl, tel: 06 43498888.
Er is tijdelijk een klantenstop, d.w.z. de komende weken geen intakes en
matches i.v.m. de diverse Coronavarianten. De lopende matches worden
voortgezet.

-
...Kernkracht krachtgroepen heeft?
- Heb je een wens in herstel en wil je hieraan werken, individueel of in een
groep? 1x in de 2 weken komt een Krachtgroep bij elkaar. Meer informatie en
aanmelden kan bij mweeda@kernkracht.nl

  Weetjes uitWeetjes uitde wijkde wijk
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Wist je dat...

https://www.canva.com/design/DAEbn1r7kCs/edit
https://goudabruist.nl/vraag/2201/dagbesteding-gezocht-voor-vluchtelingen-in-noodopvang


...er bij Kernkracht ook opgeleide ervaringsdeskundigen zijn op het gebied van
financiele ondersteuning?
Zit je financieel wel eens lastig en heb je behoefte aan steun van iemand die
uit eigen ervaring weet hoe dat is? Onze ervaringsdeskundigen zijn er graag
voor je. Neem vrijblijvend contact op met mweeda@kernkracht.nl
- Maandelijks vertonen we i.s.m. Filmhuis Gouda een film waarbij sociaal-
maatschappelijke gezondheid een (humoristische) rol speelt. Buiten koud en
grijs? Binnen gezellig en warm! Kijk voor de eerste volgende film in de agenda
op onze website: www.kernkracht.nl Spreekt de film je aan? Mail voor de
kortingscode naar info@kernkracht.nl!

...BOR Humanitas  een nieuwe thuisbasis heeft?
Begeleide OmgangsRegeling (BOR) Humanitas Midden-Holland is verhuist naar
de Buhnerweg (2803 GR) en gaat ook in 2022 gewoon door met het begeleiden
van gescheiden ouders en de omgang met hun kinderen. Wil je meer weten
over BOR Humanitas? Bel dan met BOR coordinator Grethe Fioole op 06-
51408269.

Weetjes uitWeetjes uitde wijkde wijk

Fijne feestdagen!
 

Jouw nieuwtje ook in de nieuwsbrief? 
Mail naar de sociaal makelaar in je wijk.

Of kom langs bij de WijkWijzer

Informele zorg en
steun in Gouda?

Check de website van
het informeel netwerk!

http://www.in-gpuda.nl/
http://www.in-gouda.nl/

