NIEUWSFLITS van Verlies en Leven, een symposium over verdriet, hoop
en veerkracht, op 7 november in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen.
Zojuist verschenen: Anders Nabij
Psycholoog en relatie- en gezinstherapeut An Hooghe is de eerste spreker op het
symposium en zij zal ingaan op het zojuist verschenen boek Anders Nabij en over
het belang van het in verbinding blijven na de dood van een kind.
Op 9 oktober werd onder grote belangstelling Anders Nabij, de stille kracht van ouders na
de dood van hun kind gepresenteerd. Een boek over het leven. Het leven na de dood van
een kind. Vijf ouders vertellen er over, eerlijk en authentiek. An Hooghe nam het initiatief.
Zij plaatst de verhalen van de ouders in een kader en helpt er betekenis aan te
geven. Anders nabij is meer dan een boek. Wie het koopt, heeft toegang tot extra verhalen
en duiding via de website andersnabij.be.
Anders Nabij is op het symposium verkrijgbaar voor € 19,95.
Let op: geen pin, alleen contante betaling!
De opbrengst van het boek gaat naar vzw Prinses Harte, een organisatie die als doel heeft
het leven van langdurig zieke kinderen in een ziekenhuiskamer aangenamer te maken.

Accreditatie
Het symposium is geaccrediteerd door de NVRG (5.5 punten), SKJ (5.5 punten), SKGV (1.5
punten), Mediators Federatie MfN (6 punten) en Registerplein (5.5 punten). De VCW kent 6
punten toe. Bij de LVPW is de aanvraag in behandeling.
Antropia
Ook dit jaar is voor Antropia gekozen als symposiumlocatie. De sfeer en catering van het
gastvrije Antropia worden door de symposiumdeelnemers altijd hoog gewaardeerd. Door

de gunstige ligging – vlak naast station Driebergen en naast de afslag Driebergen/Zeist op
de A12 – is Antropia bovendien uitstekend bereikbaar.
Programma en inschrijving
Op onze website vind je het volledige programma en het aanmeldingsformulier.
Bevestiging ontvangen?
Inschrijvingen worden binnen 3-5 dagen per email bevestigd. Deze week is gebleken dat
sommige inschrijvingen niet zijn aangekomen op ons mailadres. Heb je je aangemeld, maar
nog geen bevestiging ontvangen? Laat dit dan meteen even weten
aan info@contextueelwerkers.eu.

