
        
          Wat is een brussencursus?      Wat is een brussencursus?                         
          Jouw broer(tje) of zus(je) heeft een beperking, een    
            ziekte of een psychische aandoening.                  

Misschien vind je het moeilijk om over je broer 
of zus te praten met vrienden en vriendinnen 
of met anderen. Dit doe je niet zomaar! 
Misschien vraag jij jezelf wel eens af waarom je 
broer of zus zo doet. Dit en nog veel meer 
bespreken we in de cursus. 
In de cursus ontmoet je leeftijdsgenoten die ook
opgroeien in een gezin met een broer of zus die  
‘anders is’. We gaan kennismaken, praten over 
onze broers en zussen en leuke dingen doen met 
elkaar!  

De gemeente betaalt deze cursus voor jou. 
De cursus wordt op verschillende plaatsen in 
de Drechtsteden gegeven. Kinderen uit Dordrecht, 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht 
zijn welkom.   

Wat is het doel van de cursus? Wat is het doel van de cursus? 
• Ervaren dat je niet de enige bent!
•     Het draait om jou en niet om je broer/zus.
• Je verhaal kwijt kunnen.
• Leren van en met elkaar.
• Informatie krijgen over de beperking van
       je broer/zus.
• Ervaren dat sommige gevoelens normaal zijn.

Aanmelden  
Neem contact op met MEE Mantelzorg  
T 078 206 32 02 
E info@meemantelzorg.nl

Dordrecht
De cursus Speciaal voor Mij wordt gegeven voor
kinderen tussen 8 en 12 jaar.
Dag en tijd: maandag 16.00 - 17.30 uur
Data: 31 mei, 7, 14 en 21, 28 juni en 5 juli
Locatie: Wijkcentrum De Admiraal,
Admiraalsplein 168, Dordrecht
Trainers: Chantal Kruithof en Rilana Oostrom

Papendrecht
De cursus Just 4 Me wordt gegeven voor 
kinderen tussen de 12 en 16 jaar.
Dag en tijd: Donderdag 16.00 - 17.30
Data: 30 september, 7, 14, 28 oktober en 4 en 
11 november
Locatie: Nog onbekend.
Trainers: Jorieneke van Drenth en 
Suzanne van Rekom

Zwijndrecht
De cursus Speciaal voor Mij wordt gegeven voor 
kinderen tussen 8 en 12 jaar. 
Dag en tijd: woensdag 18.30 – 20.00 uur
Data: 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober
en 5 november
Locatie: Gebouw Vivera Wijkteam,
Langeweg 340, Zwijndrecht
Trainers: Natascha Hessels en Josy Reuser
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