Uitnodiging voor zondag
17 juni 2018, Vaderdag
Het is weer pappadag en Stichting Vobis wil dit met jou en je gezin vieren!!!
De volgende thema’s komen aan bod:
• De inbreng van een man in de opvoeding
• Vader- dochter band
• Vader- zoon band
• Alleenstaande vader en opvoeding
Kinderprogramma
I.s.m. Stichting Haags Kinderatelier
• Familieworkshops, vooral voor
vaders en kinderen
• (Groot)vaders en kinderen van 412 jaar maken samen een
vliegtuig, locomotief, auto of
poppenkastpop
• Deelname is gratis
Aanmelden
Aanmelden kan tot 15 juni 2018, via de
website van Vobis of stuur een mail
naar het onderstaand emailadres.
• Vol = vol!

Programma
13.30 - 14.00 Inloop
14.00 - 14.15 Welkomstwoord
14.15 - 15.30 Interactieve discussie
Vaderdag & Vaderschap
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.00 Comedy met
Raoel Fatehmahomed
16.00 – 18.00 Eten, zang, dans en
muziek & DJ
18.00 Afsluiting
Locatie
Stichting De Chinese Brug, Zuidwal
94, 2512 XV Den Haag

Voor vragen kun je terecht bij:
Andjenie Narain & Irshad Gobind
Telefoonnummer: 06-19934356
of mail naar: info@stichtingvobis.nl
www.stichtingvobis.nl

Toegang en deelname is GRATIS

Familieworkshops, vooral voor vaders en kinderen
Het Haags Kinderatelier komt op 17 juni naar de Zuidwal met twee gezellige
familieworkshops ter ere van Vaderdag en het Suikerfeest. (Groot)vaders en kinderen
van 4-12 jaar maken hierin samen een vliegtuig, locomotief, auto of poppenkastpop
van hout en andere materialen. Ervaring is niet nodig: het lukt altijd onder leiding van
de kunstenaar-docent.
Kosten: gratis, ook voor (groot)ouders. Reserveren is niet nodig, maar wees op tijd
want er is maar plek voor maximaal twaalf deelnemers per workshop.
Leeftijd: van 4 t/m 6 jaar poppenkastpop en 7 t/m 11 jaar voertuig, beide samen met
vaders/ouders.
Tijd: 15.00 - 16.00 uur.

Vaderdag & Vaderschap
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de aanwezigheid van een
vader, erg belangrijk is voor het kind of het nu gaat om thuiswonende of uitwonende
vaders, in alle gevallen is vaderbetrokkenheid van groot belang:
• Vaderbetrokkenheid heeft een positieve werking op de cognitieve, emotionele,
sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen.
• Afwezigheid van vaders in het gezin, verhoogt de kans op crimineel gedrag en
kinderen zonder vader presteren minder op school.
• Een vader leert het kind om met moed en lef de samenleving in te stappen.
Tevens leert het kind veiligheid te ervaren in de buitenwereld en agressie te
reguleren.
Deze twee invloeden, van zowel de vader als de moeder, kunnen niet zonder elkaar.
Als er één ontbreekt in de opvoeding, krijg je niet alle bagage mee die je nodig hebt.
Interactief programma
Interactieve discussie vrijwilligerswerk en eenzaamheid bestrijding.
Neem je eigen ervaringen en vragen vooral mee.
Aanmelden & Informatie
We hebben slechts 60 plekken beschikbaar. Aanmelden kan tot 15 juni 2018.
Social media
Neem een kijkje op onze Facebookpagina "Stichting Vobis" en vergeet onze pagina
niet te liken.t

