Nieuwsbrief december 2018
Graag houden wij jullie door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten rondom
Samen Thuis Houten. Veel leesplezier!
René en Annemarie

Werken vanuit deskundigheid, ervaring en passie!
In het afgelopen jaar hebben wij weer verschillende stellen mogen coachen. Daarbij kwamen allerlei
thema’s op tafel die zo kenmerkend zijn voor samengestelde gezinnen, zoals: hoe neem je jouw
plaats als stiefmoeder of stiefvader in het gezin in en hoe kan jouw partner jou daarin de ruimte
geven? En hoe ga je om met verschillen in opvoedstijlen en gezinsculturen? Goed om te merken dat
stellen niet blijven worstelen met die uitdagingen, maar concrete stappen willen zetten om hun
samengesteld gezin tot een succes te maken. Fijn dat we ze daarin op weg konden helpen!

Agenda
•••
•

24 januari, 21 februari en 21 maart staan de workshopavonden voor stellen met een
samengesteld gezin, in samenwerking met van Houten en Co, op de agenda.
Aanmelden kan via onze website: info@samenthuishouten.nl
of via https://www.vanhoutenenco.nl/activiteiten/alle-activiteiten/?c=persoonlijke-ontwikkeling
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De uitdagingen van een samengesteld gezin
- Omgaan met loyaliteit
- De rol van (stief)ouder

•
•

Doorlopend bieden wij coaching en begeleiding aan stellen met een samengesteld gezin. Voor
meer informatie en aanmelding zie onze website www.samenthuishouten.nl
Data stiefmoederontmoetingen tot aan de zomer:
o 10 januari
o 7 februari
o 14 maart
o 11 april
o 16 mei

Nieuws!
•••
•

Voor wie ons gemist heeft. We stonden met het hele stel in het blad STIEF m/v.

René met zijn kinderen

•

•

•
•
•

Annemarie en haar zonen

Met pleeg- en kleinkinderen

René en ik zijn geïnterviewd voor het AD. Een paginagroot artikel over hoe het er in de
maand december aan toe kan gaan in een samengesteld gezin. We zijn blij met alle aandacht
in de media rondom samengestelde gezinnen. Waar we kunnen dragen we graag een
steentje bij.
De opzet van de stiefmoederontmoetingen gaat veranderen. In plaats van het aanbieden van
een serie bijeenkomsten, is er vanaf januari elke maand ruimte voor ontmoeting. Zie agenda
voor exacte data’ s. De avonden starten om 20.15 uur en eindigen om 22.00 uur. Kosten euro
10 pp. Adres: Scherpencamp 21, Houten.
Annemarie gaat in 2019 een nieuwe uitdaging aan!! Blijf ons volgen zodat je op de hoogte
blijft.
10 januari is Annemarie weer uitgenodigd in de uitzending bij omroep Houten. Via de
facebookpagina houd ik jullie op de hoogte.
Kijktip voor in de kerstvakantie: Bonusfamiljen. Nu deel 2 op Netflix.
https://www.trouw.nl/cultuur/-bonusfamiljen-is-verslavend-luchtig-en-ernstigtegelijk~a876bc3f/

Hoe overleef ik mijn samengestelde gezin…
•

Tip van de maand december: Probeer je als stiefouder in eerste instantie wat meer op de
achtergrond te houden. Een band vormen met je stiefkind is veel belangrijker dan de ouderrol op
je nemen. Neem daar de tijd voor.

Blog nieuws
•••

Wij wensen jullie een liefdevol, ontspannen, vrolijk

2019 toe. Vol van geniet momenten!

Onze gegevens
•••
Website: www.samenthuishouten.nl
Facebook: @samenthuishouten
Telefoon: 06 – 4189 4147
E-mail: info@samenthuishouten.nl

