
Brusjesmiddag

 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties



Brusjesmiddag

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Heb jij een broer met een handicap? Of is je zus al heel 
lang ziek? Dan ben jij een Brusje. Speciaal voor jou 
organiseren we twee keer per jaar een Brusjesmiddag. 
Op deze leuke dag kun je andere kinderen ontmoeten 
die ook Brusje zijn. Denk je dat deze dag iets voor jou 
is? Laat deze folder aan je ouders zien, zij kunnen je 
opgeven.

Wat zijn Brusjes?
In een gezin waar een kind ziek of gehandicapt is, 
gaat er natuurlijk veel aandacht naar dit kind. Maar 
wanneer er in het gezin ook andere kinderen aanwezig 
zijn kunnen deze in een moeilijke positie komen te 
zitten. Deze kinderen noemen we Brusjes.

Veel kinderen groeien op met een zieke of gehandicapte 
broer of zus. De meeste Brusjes leren al op jonge 
leeftijd omgaan met een situatie waarbij er in het 
gezin iemand is die veel zorg nodig heeft. 

Brusjes zijn over het algemeen heel zorgzaam met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Waar sta ik?
Het leven met een gehandicapte broer of zus is niet 
altijd even makkelijk. Er is bijvoorbeeld niet altijd 
genoeg aandacht voor jou en leuke uitjes zitten er 
soms niet in. Hierdoor kun je je niet begrepen voelen. 
Daarom organiseren wij twee keer per jaar voor jou de 
Brusjesmiddag.

Tijdens deze dag kun je andere broers en zussen 
ontmoeten. Jullie kunnen elkaar goed vertellen wat 
je hebt meegemaakt. Na een korte kennismaking 
gaan jullie met elkaar lunchen. Daarnaast zijn er leuke 
spellen bedacht om er een gezellige en leerzame dag 
van te maken. 

Aanmelden
Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen op onze 
locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook 
telefonisch of via de website gedaan worden, bekijk 
hiervoor onze contactgegevens op de achterzijde 
van deze folder. Brusjesmiddag is er voor kinderen 
van 7 t/m 12 die een broer of zus hebben met een 
beperking. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden 
en een verwijsbrief is niet nodig.


