Bedankt voor de boeiende uiteenzetting.
De commentaren waren unaniem lovend
!!
(Huisarts Philip Callewaert, Avelgem, na
een uiteenzetting voor zijn LOK)

“En nadat ik naar uw infosessie ben geweest,
heb ik nog dikwijls met enige mildheid voor
mezelf kunnen zeggen…. Het is toch niet niets,
wat er het afgelopen jaar zich allemaal heeft
voorgedaan.
Voor mij was het een heel leerrijke,
geruststellende infoavond. Die heel goed is
gebracht.
(K. Vermeire, Zandhoven,deelnemer lezing :
“Scheiding en wat met de kinderen”)
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Dankzij de combinatie van haar juridische achtergrond
en haar kennis van mindfulness en geweldloze
communicatie, helpt Veerle me heel hands-on in het zélf
aanpakken van mijn uitdagingen. Ze helpt me om
sterker in het leven te staan, zowel op vlak van omgang
met ex-partner, als opvoeding van mijn (tiener)
kinderen enz… Als alleenstaande moeder is ze voor mij
een belangrijke objectieve hulp en ruggensteun.
(mama X, Vinderhoute, volgt conflictcoaching)

“Bedankt voor de boeiende avond! Ik heb
alleszins veel opgestoken, heb een aantal
inzichten bijgekregen dankzij jou.
Het is ook heel zelden dat we van een
niet-arts bijscholing krijgen.
Dus een andere invalshoek op een
situatie/probleem maakt het boeiend. Ik
ben ook heel blij met je boeken –en
filmtips. Van mij krijg je dus alleszins veel
punten.”

(Huisarts Ans Driessens Tielt, na een
uiteenzetting voor haar LOK

]

Een aanrader voor al wie even "het evenwicht" kwijt is.
In mijn dagdagelijkse praktijk als advocate in
familierecht, kan ik mijn cliënten na deze voordracht
ook op een andere manier beter gaan begeleiden en
wapenen.
(Advocaat, Inge Claus, ZULTE aanwezig op avond ‘ Gezin
op losse schroeven‘)

ik vond dit een heel mooi initiatief, omdat er ondanks
alles nog steeds een groot taboe bestaat rond
scheidingen, en dat er toch nog steeds heel wat valkuilen
bestaan. De avond gaf een mooi overzicht van mogelijke
problemen, zowel naar ex-partners, nieuwe partners als
naar de kinderen toe. Er bestaat reeds heel wat , maar
toch is er nog heel wat meer omkadering nodig, zeker in
die gevallen waar een scheiding niet altijd even vlot
verloopt..

