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Je staat
niet alleen!
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De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis in je leven. Als
blijkt dat er dingen met je kind anders lopen dan verwacht, kom je in
situaties waar je geen weet van had. Je stapt als het ware een nieuwe
wereld binnen.

Heb jij ook een bijzonder kind?

Het kan dan fijn zijn te praten met 
een andere moeder die ook een kindje 
heeft waarbij de ontwikkeling anders 
loopt dan verwacht. Iemand bij wie 
je terecht kunt met vragen over alles 
waar je mee te maken krijgt in ver-
band met zorg of ondersteuning die 
jij, je gezin en je kind nodig hebben. 
Bij wie je herkenning kan vinden in de 
wirwar aan gevoelens die deze situa-
tie met zich meebrengt. Een moeder 
die tegen dezelfde dingen aan is 
gelopen, als jij nu.

In gesprek met  
andere moeders
De ervaren moeders van Moeders 
Ontmoeten Moeders Special (MOMS)
willen voor jou een luisterend oor en 
wegwijzer zijn en je ondersteunen 
met tips en adviezen, als jij daaraan 
behoefte hebt. Zij spreken regelmatig 
met jou af. Deze vrijwilligsters zijn  
zelf moeders met jonge, opgroeiende  
kinderen met een beperking op  
verschillende gebieden. Met hen  
kun je over het moederschap, de 
uitdagingen en je zorgen praten. 

MOMS is bedoeld om in gesprek te 
gaan over alledaagse dingen die jij 
met je bijzondere kind tegen komt. 
Over hele praktische dingen, maar  
De geboorte van een kind is een  
bijzondere gebeurtenis in je leven.  
Als blijkt dat er dingen met je kind 
anders lopen dan verwacht, kom je in 
situaties waar je geen weet van had. 



Het is onze bedoeling om een netwerk van moeders op te zetten, zodat je weet:‘Ik ben niet alleen!’
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Je stapt als het ware een nieuwe 
wereld binnen. Ook over het onbe-
grip waar je soms tegen aan loopt 
en momenten van verdriet, een-
zaamheid of machteloosheid die je 
soms zo kunnen overvallen. Over je 
ervaringen in het contact met artsen 
of hulpverleners. Over de weerslag 
die het heeft op je andere kinderen, 
als die er zijn, en op de relatie met je 
partner en de mensen om je heen. Jij 
bepaalt zelf waar je over wilt praten. 
De vrijwilligster kan je advies geven 
over de mogelijkheden in de zorg en 
eventuele voorzieningen die je kindje 
nodig heeft. Ze zal niet altijd een pas-
klaar antwoord hebben, maar weet 
vaak wel de wegen om het antwoord 
te kunnen vinden op jouw vragen.

Heb je interesse?
Meer informatie en/of opgeven:
MOMS Noordoostpolder/Urk
Kometenlaan 1
8203 CN Emmeloord
E. nopmamas@zorggroep-onl.nl
T. 06 22 63 41 26

 Mom’s in de NOP
Meer informatie over Moeders  
Ontmoeten Moeders Special vind je 
op onze Facebookpagina MOMS in  
de NOP en op www.zorggroep-onl.nl.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, de vertrouwde lokale zorgaanbieder in 
de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk, biedt een breed 
aanbod op het gebied van behandeling, verpleging en zorg-, hulp- en 
dienstenverlening, in combinatie met allerlei vormen van zelfstandig en 
beschermd wonen.

Klant Contact Team 
T 0521 53 99 99 
info@zorggroep-onl.nl I www.zorggroep-onl.nl 

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!


