
Het Zandkastelen-

programma®

 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



Het
Zandkastelen- 
programma®

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.

Scheidingsperiode
Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. 
Het Zandkastelenprogramma® is er speciaal voor 
hen. Een scheidingsperiode gaat vaak gepaard met 
onzekerheden en problemen. Het helpt kinderen én 
hun ouders bij het voorkomen en verminderen van 
deze problemen. Daarnaast draagt het programma bij 
aan een succesvolle verwerking van de scheiding.   

Problemen voorkomen
Het Zandkastelenprogramma® is erkend en bewezen 
effectief. Door de ouders er actief bij te betrekken wordt 
de communicatie tussen ouder en kind versterkt. 
Tijdens deze bijeenkomst worden belangrijke hand-
vatten aangereikt. Het programma is afgestemd 
op leeftijd en bestaat uit twee bijeenkomsten. 
Kinderen leren beter begrijpen wat er gebeurt en hoe 
daarmee om te gaan. Het programma is preventief 
en voorkomt en/of vermindert eventuele problemen.  

Met verschillende creatieve opdrachten leren kinderen 
de situatie te herkennen en erkennen.

Kinderen onder elkaar
Het is fijn als een kind iemand heeft met wie het 
kan praten en zijn gevoelens kan delen. Binnen dit 
programma hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met 
de vader of moeder. Kinderen kunnen hun gedachten, 
gevoelens en ervaringen onderling delen. Doordat de 
situaties herkenbaar voor ze zijn, voelen ze zich vaak 
beter begrepen en minder alleen.

Onderwerpen tijdens het 
Zandkastelenprogramma®:
• Een scheiding is nooit de schuld van het kind;
• De ouders blijven altijd de vader en de moeder van 

het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind 
ze ook ziet;

• Iedereen maakt fouten;
• Ouders blijven van hun kinderen houden;
• Ouders komen niet meer bij elkaar.

Aanmelden
Je kunt tijdens  kantoortijden binnenlopen bij 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. Aan onze hulpverlening zijn geen kosten 
verbonden en een verwijsbrief is niet nodig.




