NIEUWSFLITS van Verlies en Leven, een symposium over verdriet, hoop
en veerkracht, op 7 november in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen.
De vrouw die alles had
Op het symposium van 7 november zal kinder- en jeugdpsychiater Odette de Theije een
lezing houden met de titel “Rouw is integreren van verlies en liefde”.
Odette de Theije heeft ook een theaterachtergrond. Tijdens haar opleiding tot arts speelde
Odette al toneel en volgde zij een regieopleiding. Een jaar na de plotselinge dood van haar
man Roelof, nu 4 jaar geleden, ontstond het idee om haar rouw te verwerken tot een
theatervoorstelling. De gesprekken met vriend en theatermaker Kees van der Zwaard zijn
de basis van deze voorstelling De Vrouw die Alles Had, die eerder dit jaar in première is
gegaan en vanaf november weer in diverse theaters te zien zal zijn. Kijk voor artikelen,
interviews en speeldata op www.devrouwdiealleshad.nl.
Programma
We hebben een programmafolder gemaakt om te verspreiden onder geïnteresseerden.
Heb je binnenkort een bijeenkomst, bijscholing of cursus? Het VCW secretariaat stuurt je
graag een paar programma's toe!
Workshops
Naast de plenaire lezingen, zijn er op 7 november ook twee workshoprondes. Hier komen
diverse vormen van verlies aan de orde: bij migratie, verlies van gezondheid. Sommige
workshops beginnen al aardig vol te raken. Wil je zeker zijn van een plaatsje bij de
workshops van jouw keus? Wacht dan niet te lang met je aan te melden. In
het programma en op de website vind je alle mogelijkheden
Ook niet-leden zijn welkom!
Ontwikkelen en uitdragen van het contextuele denken zijn belangrijke doelstellingen van de
VCW. Het symposium is dan ook bij uitstek de dag om hierover met vakgenoten van
gedachten te wisselen. In ons programma denken we overigens niet alleen binnen de eigen
contextuele kaders, maar zoeken we verbinding met aanverwante stromingen. Daarom
weten ook ieder jaar niet-leden, collega’s met hele verschillende achtergronden, de weg
naar het symposium te vinden. Heb je collega’s of vakgenoten in je omgeving die misschien
niet contextueel zijn opgeleid, maar hier wel nieuwsgierig naar zijn? Zij zijn van harte
welkom!
Inschrijven
Op onze website vind je het aanmeldingsformulier.

