Kortom





U krijgt bezoek van iemand die uw culturele
achtergrond begrijpt.
Er komt duidelijkheid over de problemen.
U krijgt hulp bij de opvoeding, bijvoorbeeld
met een cursus.
Er ontstaat een gezonde en veilige situatie
voor de kinderen.

Hulp van
iemand die ú
begrijpt

Meer informatie
Youké werkt samen met twee stichtingen: Al Amal en
Sabiel.
 Omgeving Utrecht/Amersfoort:
Stichting Al Amal, tel. 06 4827 9015
aanmeldingen@al-amal.nl
website: al-amal.nl
 Omgeving Ede/Wageningen/Veenendaal:
Stichting Sabiel, tel. 06 5881 4261
st.sabiel@gmail.com
website: sabiel.org

Duocoaching:
samen met u
Wat is het?

Wilt u contact met Youké, dan kunt u bellen naar
088 170 5000. U kunt ook mailen naar start@youke.nl.

Hulp voor uw gezin
Voor wie is het?
Gezinnen met een andere

Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor
sommige programma’s is een verwijzing nodig van
bijvoorbeeld uw huisarts, uw gemeente of een buurtof wijkteam. Check bij uw eigen gemeente hoe ze
omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

culturele achtergrond.
Hoe lang duurt het?
6 maanden; de
vertrouwenspersoon blijft
zolang als nodig is
Wat is het doel?
Het gaat goed met uw

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

Er zijn problemen in uw gezin. U weet niet goed
waar u naartoe moet met uw vragen. De taal is
moeilijk. Hulpverleners begrijpen u niet. Wie kunt
u vertrouwen?

kinderen

U wilt praten met iemand die u begrijpt. Iemand die
u helpt. Dat kan. Youké werkt samen met mensen
die uw cultuur begrijpen. Iemand die met u praat,
naar u luistert en u helpt om uw problemen op te
lossen: een vertrouwenspersoon. Iemand met
dezelfde culturele achtergrond als u.

Gaat het niet goed met de kinderen en wilt u hulp? Dan
kunt u bezoek krijgen van iemand uit dezelfde cultuur
als u. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u. Wat is
er allemaal aan de hand in uw gezin? Waar heeft u als
ouders hulp bij nodig? De vertrouwenspersoon helpt u
met oplossingen.
Als het nodig is, dan kunt u advies en ondersteuning
krijgen bij de opvoeding. De vertrouwenspersoon neemt
iemand van Youké mee: de hulpverlener. De
hulpverlener kan u helpen met uw vragen over de
kinderen.
Er komt dus een vertrouwenspersoon én een
hulpverlener: dit noemen we duocoaching. Deze
mensen zijn er voor u. Zij helpen u op een manier die bij
u past. Zo kunt u zelf weer verder.

Waarom?
U wilt dat het goed gaat met uw kinderen, maar het is
niet gemakkelijk. Hoe kunt u zorgen voor een gezond en
veilig gezin? Wat is er aan de hand? Om dat aan te
pakken, krijgt u hulp. Dat kan hulp thuis zijn,
bijvoorbeeld een paar gesprekken. Of een cursus waarin
u meer leert over opvoeding. Het hoeft niet heel
moeilijk te zijn of heel lang te duren. Er is heel veel
mogelijk.

Duocoaching: wat is dat?
De vertrouwenspersoon werkt samen met een
hulpverlener van Youké. De vertrouwenspersoon
begrijpt uw achtergrond. De hulpverlener weet veel van
kinderen en opvoeding. Samen met u pakken zij de
problemen aan. Er komt weer rust in huis. De kinderen
kunnen opgroeien in een veilige situatie. Als u meer
hulp nodig heeft, dan kan dat.

