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Mijn kind en ik
Wil jij tijdens detentie werken aan de relatie 
met je kind(eren)? Geef je dan nu op 
voor de training  ‘Mijn kind en ik’!
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Aanmeldingsformulier

Fijn dat jij je op wilt geven!
Scheur dit formulier los en lever dit in bij je casemanager.

Je persoonsgegevens:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Registratienummer:

Afdeling en cel: 



Bijeenkomsten van Mijn kind en ik

‘Mijn kind en ik’ bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

De thema’s van de bijeenkomsten zijn:

1. Introductie en kennismaking

2. Moment van detentie en gevolgen van de detentie voor het kind 

3. Praten met je kind 

4. Verwachtingen over de terugkeer en het belang van de moeder

5. Verantwoordelijkheden als vader 

6. Opvoeding 

7. Netwerk en een ‘ex-gedetineerde vertelt’ 

8. Evaluatie en afsluiting 

Voor wie?
De training is voor vaders met kinderen van alle leeftijden! 

     “Mijn dochter en ik 

                 hebben nu weer contact.

De training heeft me 

        echt aan het denken gezet.” 

       Frank, oud-deelnemer

Mijn kind en ik
Ook in de gevangenis ben jij papa, maar 
deze verandering kan ook vragen oproepen.

Hoe kan ik mijn rol als papa oppakken 
in gevangenis? Hoe ga ik om met de 
veranderingen bij mijn kind en bij mij?

In de training ‘Mijn kind en ik’ gaan wij 
samen met jou aan de slag met het thema 
‘Papa in de gevangenis’. 

De training wordt gegeven door 
vrijwilligers van Exodus. Samen met hen 
maken jullie oefeningen, gaan jullie in 
discussie en kijken jullie filmpjes. 
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