De Stichting Arabisch Nederlands Cultuurhuis Houten bestaat sinds februari 2018.
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.

Aan vrienden en belangstellenden van het Arabisch-Nederlands Cultuurhuis
Na een seizoen vol activiteiten en ontmoetingen nodigen wij u vast uit voor twee bijeenkomsten
in het nieuwe seizoen. U kunt de data nu alvast in uw agenda noteren.
Gevolgen van psychotrauma na de vlucht
19 september, College De Heemlanden, Houten – 19.30 u – 21.30 u.
Expertmeeting met Trudy Mooren, (Centrum’45 / Universiteit Utrecht) en Michaela Schok
(van Houten&co) voor statushouders, vrijwilligers en beroepskrachten

Traumatische ervaringen kunnen gevolgen hebben voor direct betrokkenen maar ook
voor professionals die als beroepskracht of vrijwilliger werken met getraumatiseerde
mensen. Statushouders die in Houten zijn komen wonen kunnen last hebben van de
gevolgen van traumatische ervaringen die ze hebben meegemaakt als gevolg van
oorlog en de vlucht naar Europa.
Wat is een traumatische ervaring? En wat kunnen gevolgen zijn? Hoe signaleer je
symptomen en klachten van posttraumatische stress? En welke behandelingen zijn
ervoor? Tijdens deze bijeenkomst wordt voorlichting gegeven over de gevolgen van
psychotrauma.
Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45,
expertisecentrum diagnostiek en behandeling bij psychotrauma. Ze is als senior onderzoeker
verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht.
Michaëla Schok werkt eveneens bij Stichting Centrum ’45 en begeleidt daarnaast
nieuwkomers richting integratie en participatie bij ‘van Houten&co’, de welzijnsorganisatie in
Houten.
Opgeven via de link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclQcXvt1IbgAwgcEYGIsK2MRHrOHFeNbUm_G
SarG15rAqE7g/viewform
Donderdag 21 november 2019
Islam en christendom – hoe verhouden die twee godsdiensten zich met elkaar?
met Prof. Dr. Bernhard Reitsma
bijzonder hoogleraar ‘De kerk in de contaxt van de Islam’
aan de VU, Amsterdam
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Gevolgen van psychotrauma na de vlucht
voor kinderen en gezinnen
expertmeeting voor docenten, hulpverleners, zorgverleners
en andere beroepskrachten en vrijwilligers die met vluchtelingen te maken hebben.
Trudy Mooren werkt als klinisch
psycholoog/psychotherapeut bij Stichting Centrum
’45, expertisecentrum diagnostiek en behandeling bij
psychotrauma.
Michaela Schok begeleidt nieuwkomers richting
integratie en participatie bij van Houten&co, de
welzijnsorganisatie in Houten.
donderdag 19 september 2019 – 19.30 – 21.30 uur – College De Heemlanden
een initiatief van

meer info en opgave: http://www.ancultuurhuis.nl/
https://www.facebook.com/ArabischNederlandsCultuurhuis/

Wij stellen het zeer op prijs als u dit bericht en bijgaande folder doorstuurt
naar anderen van wie u belangstelling vermoed.
Het Cultuurhuis ontvangt geen subsidie en heeft geen verdienmodel. U kunt vriend of vriendin
worden met een bijdrage van tenminste € 25,00 per jaar. U ontvangt dan steeds als eerste onze
bekendmakingen en uitnodigingen en waar mogelijk gegeven wij korting op kosten. U kunt het
bedrag overmaken op:
Iban NL40 INGB 000 794 55 40 t.n.v. St. Arabisch Nederlands Cultuurhuis te Houten.
Hartelijke groet, hopelijk tot ziens,
Namens het bestuur,
Carla Heijtink & Ghazwan Yaghi
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