BIJ ONS WERKT HET...
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Strip: Frans Le Roux
Vormgeving: John Croezen
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Wat werkt er anders?
WILD!

Hij is
altijd
zo...

WAAROM
R
LUISTE
JE
T
NIE

Hij zal toch
geen ADHD
hebben?

Ik hoor je
wel, maar ik
snap je niet.

Misschien
is hij wel
‘n beetje
autistisch?

?!

Flink zijn!
Je moet naar
school!

Wèhh!

Ik durf niet!
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Waarom
is ze toch
altijd zo
bang voor
NIETS?

Anders kan soms ook wel leuk zijn
Ja, want
ik ben veel
sneller dan
de rest.

Ja, want
ik ben veel
slimmer dan
de rest.

Ja, want
ik ben veel
liever dan
de rest.

...maar heel vaak word je niet begrepen
...en dan
sla ik er
op los...

...en dan
sluit ik
me op...

...en dan
kruip ik in
m’n bed...

BOM!
BOM!

...want ik
ben dan zo

BOOS!

...want ik
voel me dan zo

ONGELUKKIG!
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...want ik
ben dan zo

VERDRIETIG!

En dan kan Molendrift helpen
Zó kan het
niet langer!

Altijd
dat
gedoe...

Maar
wij
willen...

...met
jullie!

...dat
gedoe...

...óók
niet!

Wat gaan we doen?
Soms halen we
er ook anderen bij, zoals
de school, de sportcoach of het
maatschappelijk werk.

Eerst gaan we
uitzoeken wat er aan de
hand is, samen met jou
en met je ouders.
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We gaan allemaal oefeningen doen...
Zodat je weet
wat je moet doen als
er weer zoiets stoms
gebeurt.
We gaan
je leren hoe
het anders
kan.
En we
maken afspraken
met jou en met
je ouders.

zodat je...

...niet meer boos
wordt als het
niet nodig is.

...minder last
hebt van
dat je iemand
niet snapt.
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...niet zo gauw
meer ergens
bang voor bent.

En als je klaar bent bij Molendrift...
...heb je
minder ruzie
op straat.

En als
het toch nog
eens misloopt...

...heb
je minder
problemen met
je ouders.

...is er
altijd nog het

NOODPLAN!
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...ga
je weer met
plezier naar
school.

Hallo?
Molendrift?

Bij ons werkt het..
Hallo?
Molendrift?

Molendrift biedt hulp bij
problemen thuis, op school
of in het werk; aan kinderen,
jongeren en volwassenen.
Onze deskundige begeleiding is
persoonlijk en op maat gemaakt:
een begeleiding die echt helpt!
Voorbeelden van onze werkwijze

vindt u onder ‘clientverhalen’ op
onze site (www.molendrift.nl >
klik Bibliotheek).
Belt u ons ook gerust om samen
te bepalen of Molendrift voor u
het juiste adres is, of overleg met
uw huisarts of met de school van
uw kind.

Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen
Ketelstraat 22
9641 ME Veendam
Hoofdstraat 176
9982 AK Uithuizermeeden
Gemeenteplein 35
8442 MB Heerenveen

Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur
telefoon
(050) 318 51 42
email
info@molendrift.nl
web
www.molendrift.nl
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