
Zit de balans tussen zorg werk 
en leven nog wel goed?

Heb je voldoende energie 
om tegenslagen op te vangen?

Heb je genoeg tijd om leuke dingen doen?
Hoe kan je je eigen energie op peil  

brengen en houden?
Jouw dag telt maar 24 uur en dat is vaak te weinig 
om alles klaar te spelen. Je moet zorgen voor de kin-
deren, het huishouden runnen, zorgtaken opnemen, 

plannen, organiseren, werken….

Het magentaproject biedt workshops rond 
zorg werk leven balans voor ouders van een 
zorgenkind van 0 tot 14 jaar
In de workshops bieden we jou een waaier aan van 
informatie, praktische tips en inspiratie om het dage-
lijks leven makkelijker te maken. Timemanagement-
ideeën toegepast in het dagelijks leven van jouw 
gezin.

We gaan samen op zoek naar manieren om jouw 
veerkracht te vergroten zodat de batterijen opge-
laden worden. 

Tips en mogelijkheden voor overleg en samenwer-
king met hulpverleners 

Kortom een ervaring om met andere ouders te delen.

Dit project wordt  geleid door professor Bea Maes en 
Noor Seghers van KU Leuven. De workshops worden 
steeds gegeven door een ouder die zelf een zorgen-
kind heeft.

WORKSHOPS
zorg werk leven balans
voor ouders 
van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar

“Dumpen is voor  
mij de grootste  

ontdekking”

“De cursus geeft  
je soms bevestiging  

in wat je doet maar ook 
tips hoe je het anders  

ka aanpakken”

“Ik bleef maar  
doorgaan, ik ga  
nu bewuster om 

met mijn grenzen”

“Het was  
aangenaam om te  
horen hoe andere  

ouders het regelen”



Deelname gratis
parking in de buurt

Hoe inschrijven: 
Wil je graag deelnemen aan de workshops samen met andere ouders? schrijf je dan in 
via: https://ppw.kuleuven.be/ogop/magentaproject/formouders

Deelname is gratis. Indien de data niet passen kan je jouw gegevens invoeren 
op het aanmeldingsformulier en dan krijg je een mail als we een nieuw initiatief opzetten 
in je regio. Meer informatie over de workshops (incl. getuigenissen van ouders), over het 
Magenta-werkboek en het  online-pakket  vind je op www.magentaproject.be

Magentaworkshop in de provincie Antwerpen :

WORKSHOPS
zorg werk leven balans
voor ouders 
van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar

4 woensdagavonden 
van 19.30 tot 22 uur

20 en 27 oktober 2021 
17 november 2021 
1 december 2021

Organisatie: 
KU Leuven PraxisP 

i.s.m.
 Huis van het kind 

Geel - Laakdal - Meerhout 
en CIK Geel

Geel
Huis van het kind 

Geel - Laakdal - Meerhout
Brigandshof 3

2440 Geel

Inschrijven :
www.magentaproject.be

aanmeldingsformulier


