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Sterk is een weerbaarheidstraining voor vrouwen die ervaring hebben met geweld (al dan niet in de relatie) en willen leren om grenzen te stellen.  

• Sterk - nieuw west:              start donderdag 30 januari   9.15 – 11.45, buurthuis De Honingraat, Slotermeer  

• Sterk - noord   start maandag 24 februari   9.15 – 11.45, buurthuis de Banne 

• Sterk - west   start maandag 24 februari   9.30 – 12.00, buurthuis de Tagrijn 

• Sterk - zuidoost   start dinsdag 25 februari   9.15 – 12.00, buurthuis de Bonte kraai 

• Sterk - zuid   start donderdag 5 maart   9.15 – 11.45, buurtgebouw HDK, Hendrik de Keijserplein  

• Sterk - oost   start woensdag 11 maart   9.00 – 11.45, buurthuis Oosterpark 

   

 

 Weerkracht is een weerbaarheidstraining voor mannen. Start  4 maart t/m 22 april 14.00 tot 16.15 uur in west 

 

Aanmelding/info:  Flyers: https://www.blijfgroep.nl/hoe-wij-helpen/weerbaarheidstraining    p.singerling@blijfgoep.nl / e.jacobs@blijfgroep.nl 

           06-31973341           06-42989758 

 

‘En nu ik…!’ is voor kinderen van 7 t/m 11 jaar (groep 4 t/m groep 8 van de basisschool) die te maken hebben gehad met ruzie thuis én voor hun ouder(s) of verzorger(s) 

• En nu ik…! Noord:                 start dinsdag 24 maart 15.30 – 17.00, buurthuis de Meeuw   

• En nu ik…! Zuid:   start woensdag 01 april 13.30 – 15.00, buurtcentrum (volgt nog)           

• En nu ik…! Nieuw West:   start donderdag 26 maart 15.30 – 17.00, buurthuis de Honingraat               

  

‘Kan iemand mij horen’ is voor jongeren van 12 t/m 16 jaar die thuis ruzie hebben meegemaakt én voor hun ouder(s) of verzorger(s). 

• Kan iemand mij horen:   start woensdag 25 maart 16.00 – 17.30, buurthuis De Boomsspijker   

 

‘Je bent niet de enige’ is voor vrouwen en mannen die, al dan niet recente, ervaring hebben met partnergeweld en hierover willen praten.  

• Oost       start dinsdag 31 maart 09.15 – 11.15, buurtcentrum Oosterpark  

• Nieuw West   start woensdag 01 april 09.15 – 11.15, buurtcentrum AMW SEZO 

 

Aanmelden en/of informatie:  www.blijfgroep.nl  / c.holland@blijfgroep.nl / n.wallet@blijfgroep.nl  

                                       088-2342450                06-11 952 778              06-31 689 571 

    

Training Aware/ Terug in je kracht voor alle cliënten met een AWARE aansluiting (verplicht)  

• Training  Aware   start ?   9.30 – 11.30 in het Oranjehuis 

 

Aanmelden en/of informatie:  www.blijfgroep.nl  /   H.L.A.Sak@blijfgroep.nl /         A.vanTijen@blijfgroep.nl 

                                                     088-2342450                 
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