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Als kleine kinderen 
groot worden...
...is een interactieve vorming voor ouders, ter preventie van tabak-, alcohol- en 
ander druggebruik bij jongeren.

Centraal staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden. 
De bedoeling is dat ouders tips krijgen om tabak-, alcohol- en ander druggebruik 
bij hun kinderen te helpen voorkomen of uitstellen. Er wordt onder andere inge-
gaan op open communicatie en grenzen stellen.

Welke regels stel ik over alcohol als mijn dochter van veertien naar een fuif gaat ?
Hoe kan ik tabak verbieden als ik zelf rook ?

Heb jij kinderen tussen 10 en 15 jaar?
Vraag jij je ook wel eens af hoe jij je kind kan leren verstandig omgaan met alcohol? 
Of hoe je kan voorkomen dat je kind alcohol, drugs of sigaretten gaan gebruiken?

Dan is onze vorming misschien wel iets voor jou. Dit is een interactief aanbod voor 
ouders van opgroeiende kinderen. Met voorbeelden, filmpjes en tips helpen wij 
je met al je vragen over alcohol, drugs en roken. 

Je kunt gratis aan deze sessie deelnemen. 
Inschrijven is wel noodzakelijk via e-mail of telefonisch bij het Huis van het Kind.
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