VERSLAG BIJDRAGE FARA – EXPOO BARCAMP 30/11/2015

Onderwerp: Wat kan Fara betekenen voor ouders die geconfronteerd worden met een
tienerzwangerschap?
Spreker: Kirsten Elen
Fara is een luister- en informatiepunt dat vrouwen, koppels en hun omgeving die geconfronteerd
worden meten een moeilijke beslissing tijdens hun zwangerschap wil ondersteunen. In geen geval
wordt er een richting aangewezen, wel gaan we samen op zoek naar perspectief, worden de
verschillende (keuze)mogelijkheden belicht en proberen we ‘licht in de duisternis’ te bieden. De
naam Fara komt dan ook van Pharos, de eerste vuurtoren.
Ouders die te maken krijgen met een tienerzwangerschap kunnen ook bij Fara terecht. Dit voor
een luisterend ook en emotionele ondersteuning, alsook voor informatie en doorverwijzing. Dit
kan op verschillende manieren:


FaraFoon

016/38.69.50

gratis



FaraMail

vragen@faranet.be

gratis



FaraChat

www.faranet.be

gratis



FaraFacebook

Kirsten Van Fara, Silke Van Fara

gratis



FaraWebsite

www.faranet.be

gratis



Online brochures

www.faranet.be

gratis



FaraOpKantoor

Geldenaaksebaan 277, Heverlee

40€ of 15€ sociaal tarief



Boek

17 en zwanger

11€

Gesprekken op kantoor kunnen zowel individueel als met alle betrokkenen. Tijdens zo’n gesprek
wordt ruimte gemaakt voor de verschillende keuzemogelijkheden, de beleving van de
verschillende partijen hierbij, en wat nodig is om verder te kunnen met de uiteindelijke beslissing.
Ook hulpverleners zijn welkom bij Fara. Op de website is er een uitgebreide online gids waarin
hulpverleners handvatten kunnen vinden om in gesprek te gaan over ongeplande
(tiener)zwangerschap. Via telefoon of mail is informatie en casusoverleg mogelijk. Deze gids valt
ook te bestelling in zakformaat.
Daarnaast is het mogelijk om een Fara-medewerker in te schakelen voor vorming op maat of deel

te nemen aan vormingen uit het open aanbod (3/03/2016 en 21/04/2016 staat een vorming
Tienerzwangerschap gepland).
Tot slot kan de Lesmap Tienerzwangerschap en het Roze Wolk Spel een handige aanleiding zijn
om het thema kinderwens en/of zwangerschapswens bespreekbaar te stellen binnen een
(klas)groep.

