
“ Dingen die ik geleerd 
hebt in de groep;  
rustig blijven, groen  
en rode gedachten, 
gevoelens tonen  
en praten”

Hoe is het 
eigenlijk 
met jou?

Doe- en 
praatgroep
Heb jij veel spanningen thuis? Omdat er iemand niet zo lekker in zijn of haar vel zit 

door bijvoorbeeld psychische problemen of een verslaving? Het kan zijn dat je je 

zorgen maakt  en niet zo goed begrijpt wat er aan de hand is. Misschien weet je 

niet zo goed of je wel een vriendje of vriendinnetje mee naar huis kan nemen. In de 

doe- en praatgroep ontmoet je andere kinderen die thuis hetzelfde meemaken als jij. 



Bekijk meer informatie over de 

doe- en praatgroep op Youtube:

www.youtube.com/watch?v=w_YD2FLdsV4

Wat doen we in de  
doe- en praatgroep?
We doen leuke dingen zoals spelletjes, 

tekenen of samen een film kijken. 

Ook praten we samen, bijvoorbeeld over:

•  leuke en minder leuke dingen die  

je hebt meegemaakt

•  waarom je vader of moeder boos  

of verdrietig is of soms anders doet

•  hoe je dit aan een vriendje of 

vriendinnetje of op school kunt vertellen

•   met wie je nog meer kan praten of leuke 

dingen kunt doen.

We praten over serieuze dingen maar 

vinden het ook belangrijk dat de groep een 

gezellige en leuke plek is. We beginnen 

altijd met limonade en wat lekkers. En 

sluiten altijd af met een gezellige activiteit.

Over de groep:
•  De groep  is voor kinderen van 8 tot  

12 jaar. Per groep zijn er ongeveer  

10 kinderen en 2 begeleiders.

•  De groep duurt 1,5 uur en is 1 keer  

per week, 8 weken achter elkaar. 

•  Er is een groep in Overvecht en in 

Leidsche Rijn.

•  De groep start twee keer per jaar:  

in maart en oktober.

•  Voor je ouders en/of verzorgers 

organiseren we een aparte bijeenkomst. 

•  Meedoen met de groep is gratis! 

•  We werken niet met dossiers.

Wil je meedoen of 
heb je nog vragen?
Vertel het je vader of moeder! Zij 

kunnen je vragen of aanmelding 

mailen naar koppkov@jellinek.nl. 

Voordat je begint aan de groep 

is er een kennismakingsgesprek 

met jou en je ouders.


