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MIND SPRING
Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Psychosociale begeleiding aan vluchtelingen is en blijft een grote
uitdaging voor de hulpverlening. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
ze hun veerkracht niet verliezen of dat ze hun veerkracht
(her)vinden? Graag delen we onze ervaringen en expertise vanuit
het Mind-Spring programma.

MIND SPRING

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/
"In het begin van de cursus Mind-Spring (her)kenden we onze
krachten niet of waren we ze verloren. Dankzij Mind-Spring hebben we ze
teruggevonden en hebben we nieuwe mogelijkheden ontdekt" (Roien)
Inhoudelijke vragen:
Elmira Erstukajeva, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be
Inschrijven met keuze van één workshop in reeks I en II:
Maryam Tawfiq Marwan, maryamtawfiqmarwan@cawoostvlaanderen.be
Deelnamekost: 50 Euro

versterkt welzijn

Programma
8u30

Onthaal

9u00

Opening door Alain Slock, inhoudelijk directeur CAW Oost-Vlaanderen

9u15

Psychosociale ondersteuningsnoden van vluchtelingen:
een veerkrachtbenadering
Dr. Sofie Vindevogel, HOGent en E-QUAL

10u15

Psychosociale ondersteuning van jonge vluchtelingen
Prof. Dr. Ilse Derluyn, UGent en CESSMIR

11u00

pauze

11u30

Een sprong naar de toekomst met Mind-Spring
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen,
coördinator Mind-Spring

12u15

Lunch en informatieve standen

13u30

Workshops reeks I
Mind-Spring voor volwassenen
Workshop 1
Mind-Spring Junior
Workshop 2
Workshop 3
Mind-Spring Ouderkracht

14u50 Workshops reeks II
Workshop 1 Mind-Spring voor volwassenen
Workshop 2 Mind-Spring Junior
Workshop 3 Mind-Spring Ouderkracht
Sofie Vindevogel is doctor in de pedagogische wetenschappen en werkt als lector en
onderzoeker aan de Hogeschool Gent, Vakgroep Orthopedagogiek en het expertisecentrum rond
Kwaliteit van Leven (E-QUAL). Sinds tien jaar werkt ze met mensen die door oorlog en politiek
geweld getroffen werden. Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt tussen sterktegerichte en
transculturele orthopedagogiek. Het gaat in op stressoren en hulpbronnen in de context van
potentieel traumatische ervaringen, en bestudeert voornamelijk hoe kinderen, jongeren, families en
gemeenschappen individueel en collectief omgaan met diverse vormen van tegenspoed en wat
bijdraagt tot veerkracht en kwaliteit van leven.
llse Derluyn behaalde haar doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit
Gent en is momenteel werkzaam als hoofddocent aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek (Universiteit Gent), waar zij onderwijs verzorgt rond migratie en vluchtelingenstudies.
Haar belangrijkste onderzoeksthema's hebben betrekking op het psychosociaal welzijn van nietbegeleide minderjarige vluchtelingen, migranten- en vluchtelingenkinderen, door oorlog getroffen
kinderen, slachtoffers van mensenhandel en kindsoldaten. Prof. Derluyn is hoofd van CESSMIR.
Elmira Erstukajeva is arts, gevlucht voor de oorlog in Tsjetsjenië. Ze is reeds16 jaar zowel
professioneel als vrijwillig actief in de welzijnssector. Sinds 2010 verzorgt ze opleidingen aan MindSpring trainers en Mind-Spring co-begeleiders.
Begeleiders workshops: ervaren Mind-Spring trainers (ervaringsdeskundigen) en Mind-Spring cobegeleiders (hulpverleners).

