Het eenoudergezin kinderen opvoeden is misschien wel het leukste
wat er is, maar ook een hele klus. Met de bijbehorende ups en downs.
Dat geldt voor ieder gezin, maar waar in een twee-oudergezin de
ouders in een moeilijke periode elkaar van steun kunnen zijn, moet je
als alleenstaande ouder zelf voor oplossingen zorgen. En dat is lang
niet altijd even makkelijk.

Samen staan we sterker! weet je dat een eenoudergezin echt geen uitzondering is? Je bent echt niet de enige hoor! Hoe zou je het vinden
om eens in contact te komen met andere eenoudergezinnen? Om met
elkaar te overleggen en elkaar te steunen?
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Community Support
Du Perronlaan 7
9721 XD Groningen

extra belangrijk!

tel. 050 3117272

Maar hoe zorg je nu voor zo’n netwerk?

fax 050 3133315

Community Support is gespecialiseerd in

info@communitysupport.nl

het verbeteren van sociale netwerken en

www.communitysupport.nl
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