NOOD AAN EXTRA ONDERSTEUNING?
Zwanger zijn en kinderen opvoeden is
boeiend, maar ook een hele klus. Zeker
wanneer je kampt met een drugprobleem
of drugproblemen achter de rug hebt. Mogelijk heb je naast je ouderlijke taken ook
nog heel wat andere dingen aan je hoofd;
de angst om je kind te verliezen, financiële
problemen, dreigende dakloosheid, administratieve rompslomp...
Druggebruik en ouderschap roept bij vele
mensen vragen en ongemakkelijke gevoelens op. Ook hulpverleners reageren soms
onwennig. Hierdoor kan je het gevoel krijgen dat ze je niet vertrouwen of dat je als
ouder niet gehoord en begrepen wordt.
Soms weet je niet meer bij wie je terecht
kan.

NOG VRAGEN OF GEÏNTERESSEERD IN
HET AANBOD?

Zeilstraat 16, 2060 Antwerpen


03/236 85 66


Info@goia.be
www.goia.be

Stap gewoon eens binnen, mail ons
of bel voor een afspraak.
Openingsuren:
Maandag t/m vrijdag:
10.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00u.
Wegwijs:

We starten met een kennismakingsgesprek
waarin we meer uitleg geven over onze
werking. Samen met jou bekijken we of
onze begeleiding iets voor jou kan zijn.

aan ouders
met een

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?
Goia ondersteunt zwangere vrouwen en
ouders met een drugprobleem die in
Antwerpen wonen of beroep doen op de
Antwerpse hulpverleningsdiensten.

Ondersteuning

drugprobleem
De Zeilstraat is een zijstraat van de Pothoekstraat,
vlakbij het PZ Stuivenberg.
De lijnen 23 en 34 stoppen bij het Stuivenbergziekenhuis. Op tien minuten wandelen ligt Metrohalte Handel waar tram 2, 3, 5 en 6 stopt.
Goia is een deelwerking van Free Clinic vzw in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen. Goia wordt gefinancierd
door Stad Antwerpen.

Brochure voor ouders

WAT IS GOIA?

WAT BIEDEN WIJ?

VEELGESTELDE VRAGEN

Goia is een project van Free Clinic vzw i.s.m.

We ondersteunen (toekomstige) mama’s en

Zorgbedrijf Antwerpen dat (toekomstige)

papa’s.

Staat mijn druggebruik een goede opvoeding in te weg?

ouders met een drugprobleem ondersteunt

We luisteren naar jouw vragen en zoeken sa-

in hun ouderrol. Het Goia-team bestaat uit

men naar antwoorden.

ervaren hulpverleners die een goed zicht
hebben op het hulpverleningsaanbod in de
Antwerpse regio.

We geven informatie over zwangerschap, opvoeding, de ontwikkeling van je kind en druggebruik.
Goia werkt samen met contextbegeleiders die

WAAROM KIEZEN VOOR GOIA?
Druggebruik is een extra risicofactor als het
gaat over het opvoeden van kinderen. Maar
wanneer je open staat voor ondersteuning
kunnen deze risico’s beperkt blijven. Op die
manier vergroot je de kans om zelf je ouderrol te kunnen blijven opnemen.

jou kunnen ondersteunen en tips geven rond
opvoeding en je rol als mama of papa.
We maken je wegwijs in het ruime hulpverleningsaanbod rond bijvoorbeeld wonen, inkodersteunen je ook bij het maken van een afspraak.
We zorgen ervoor dat iedereen die rond jou
werkt in het belang van jou én je kind.

je kinderen blijven zorgen. Het Goia-team
probeert je daarin zo goed mogelijk te ondersteunen om er voor te zorgen dat jij en je
kinderen alle kansen krijgen!

Ik ben bang dat ze mijn kind gaan afnemen,
wat kan ik doen?
Hoe vertel ik mijn kinderen over mijn druggebruik?
Mijn kind luistert niet naar mij, hoe pak ik het
anders aan?

men, opvoedingsvragen, verslaving… en on-

en je gezin staat zo goed mogelijk samen-

Ook tijdens moeilijke momenten wil je voor

Ik ben dakloos en zwanger, waar kan ik naartoe?

We doen dit alles samen met jou.
Onze begeleiding is vrijwillig
en volledig gratis!

Wat als mijn kinderen onder toezicht van de
jeugdrechtbank worden geplaatst?
Wat vertel ik de school van mijn kind?
Hoe kan ik omgaan met vooroordelen en
een negatieve houding tegenover mij?
Hoe kan ik mijn rol als ouder blijven opnemen wanneer mijn kind niet bij mij woont?

