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ADERWEEK 

22/04/2013 - 
27/04/2013   

Gedurende één 
week zetten we 
de papa’s in de 
kijker! 
Ze verdienen het.  

ExpErtmEEting ‘VadErbEtrokkEnhEid’
 
Wat is de impact van vaderbetrokkenheid op kinderen, hun gezin en hun omgeving? 
Welke culturele en maatschappelijke factoren beïnvloeden de opvatting van de 
vaderrol? Hoe kunnen scholen, sociale organisaties en opvoedingsondersteunende 
instanties papa’s zo goed mogelijk begeleiden bij hun opvoedingstaak? In dit collo-
quium omkaderen we al deze vragen theoretisch en vullen ze aan met een aantal 
concrete praktijkvoorbeelden.

Voor wie?
Voor leerkrachten, jeugdwerkers, maatschappelijk assistenten en andere 
professionelen in de opvoedingsondersteuning

Programma
12.00 – 13.00  Onthaal met broodjeslunch
13.00 – 13.30        Inleiding door Citizenne vzw en Link=Brussel vzw
13.30 – 14.30  Lezing Peter Adriaenssens 
14.30 – 15.15        Panelgesprek met Redouane Ben Driss en Salima   
   Azaroual 
15.15 – 15.45        Praktijkvoorbeeld: Dona Daria
15.45 – 16.00  Afsluiting + netwerking

Wie is wie?

Peter Adriaenssens is Professor in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij geeft les 
aan de Katholieke Universiteit Leuven en is kliniekhoofd kinderpsychiatrie 
in het UZ Leuven. Daarnaast is hij voorzitter van het Bestuurscomité van 
het Prinses Mathildefonds dat dit jaar de vaders centraal stelt.

Redouane Ben Driss is Master in de psychologie. Hij werkt als psycholoog-
psychotherapeut bij het Steunpunt Cultuur sensitieve Zorg van het Cen-
trum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Hij heeft veel ervaring in 
het werken met vadergroepen. 

Salima Azaroual is Master in de psychologie, gespecialiseerd in opvoeding en 
ouderschap. Naast haar werk als klinisch psychologe in het  Wiart Medical 
Center in Jette, begeleidt ze vrouwengroepen. 

Gerda Nijssen en Saadia Daouairi werken bij de Rotterdamse organisatie Dona 
Daria. Hun missie is het ondersteunen van vrouwen, mannen en jongeren bij 
hun emancipatieproces.

Waar? Huis Van Het Nederlands 
  Philippe De Champagnestraat 23, 1000 Brussel 
Waneer?  Vrijdag 26 april (12u00-16u00)
Prijs?  10 euro (lunch inbegrepen)
  Inschrijven is verplicht

Simultane vertaling (NL – FR) is voorzien

Voor inschrijvingen en info
Citizenne vzw – www.citizenne.be 
Contactpersoon: Fatima Bouchataoui 
02/203.08.00 – fatima@citizenne.be 

http://vaderweek.wordpress.com



   

De rol van de papa in de opvoeding is enorm belangrijk! Tijdens 
de vaderweek willen we dit nog eens extra in de aandacht 
brengen. We organiseren daarom een heleboel activiteiten voor 
papa’s, mama’s, kinderen en professionelen. Een hele week lang 
zullen we ervaringen uitwisselen over de verschillende vormen 
van vaderschap, maar vooral ook feest vieren en de papa’s 
verdiend in de bloemetjes zetten.

Neem zeker eens een kijkje op onze blog: 
http://vaderweek.wordpress.com/

Voor meer info, neem contact op met:
Camelia, Link=Brussel vzw

Marcqstraat 17, 1000 Brussel
papas.camelia@gmail.com

02/223.62.83

Een initiatief van: In samenwerking met:

Met de steun van:

rondE tafEl Van En Voor VadErs

Als (toekomstige) papa ben je van harte welkom om ervaringen uit te wisselen 
over de opvoedingsrol van de vader. Wat staat voor jou centraal in de opvoeding 
van je zoon of dochter? Verandert je vaderrol naargelang de leeftijd of het geslacht 
van je kind? Wat ervaar je als jouw sterktes en waar heb je het soms moeilijk mee? 
Kom en denk samen met ons na over wat het betekent om vader te zijn in het 
Brussel van vandaag. 

Waar? Gemeenschapscentrum De Markten (Zolder)
  Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Waneer?  Dinsdag 23 april (17u30 - 20u)
Prijs?  Gratis  

  

UitwissEling tUssEn VroUwEn

 
Er bestaan oneindig veel verschillende opvoedingsstijlen en gezinsvormen. 
Maar, hoe ziet jouw ‘ideale’ gezin eruit ? In een informele sfeer kan jij als moeder 
vertellen over hoe je kijkt naar thema’s zoals taakverdeling, de opvoeding van de 
kinderen en gezinsrelaties.

Waar? Gemeenschapscentrum De Markten (Zolder)
  Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Waneer?  Donderdag 25 april (9u30 – 14u30) 
Prijs?  Gratis (lunch inbegrepen)  

  

Voor meer info
Camelia, Link=Brussel vzw
Contactpersoon: Lore Bellemans
02/223.62.83 – papas.camelia@gmail.com 

slotEVEnEmEnt mEt fiEtsparadE

Om de vaderweek in schoonheid af te sluiten organiseren we een groot feest voor 
jong en oud. We starten met een kleurrijke fietsparade en maken met veel toeters 
en bellen aan heel Brussel duidelijk hoe graag we onze papa’s zien! Nadien 
feesten we verder bij Le Toucan en genieten we van een heerlijke BBQ en tal van 
leuke randactiviteiten. 

Programma 
10.00 – 11.00 Onthaal en opstelling fietsparade  
  Locatie: Begijnhofplein, 1000 Brussel
11.00   Vertrek fietsparade (stipt!)
12.30 – 17.00 Aankomst fietsparade + randactiviteiten 
  (BBQ, educatief fietsparcours, tentoonstelling    
  tekenwedstrijd scholen, papacafé, knutselactiviteit, muziek,   
  voorleeshoekje, fotoworkshop, schminkstand, …)
  Locatie: Plein Le Toucan, Houthulstbosstraat, 21 1000 Brussel

Waneer?  Zaterdag 27 april (10u – 17u) 
Prijs?  Gratis  

  Eet- en drank gelegenheid is betalend.

Fietsparking met bewaking is voorzien

V.U. Veerle Aarden. Link=Brussel vzw Marcqstraat 17 1000 Brussel

Le Toucan asbl

Voor meer info
Le Toucan vzw
Contactpersoon : Yves Wauters
02/219.08.89 - letoucan.asbl@skynet.be 


