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FRANCINE DAL donderdag 26 januari 2012, 13 u - 16 u

Mevr. Francine Dal superviseert de diensten van het Rode Kruis
België wat betreft de psychologische aspecten van de opvang en
begeleiding van vluchtelingen. Zij heeft ook nog gewerkt op kinderpsychiatrie van UZ Brussel voor de begeleiding van kinderen van
asielzoekers. En ze is stichtster van verschillende Belgische vluchtelingenorganisaties.
In de transculturele ontmoeting van 26 januari zal Mevr. Dal spreken
over het trauma van vluchtelingen en hoe zij dit trauma kunnen
verwerken in een onzekere verblijfssituatie.

PHILIP HERMANS donderdag 29 maart 2012, 13 u - 16 u
Prof. Philip Hermans is een specialist van de Marokkaanse gemeenschap. Hij studeerde psychologie en doctoreerde in antropologie op
het thema van de sociale integratie van Marokkaanse jongeren in
Brussel. Hij werkte als interculturele therapeut in CW Laken. En gaf
les in interculturele pedagogie aan de universiteit van Groningen.
Prof. Hermans spreekt in de transculturele ontmoeting van 29 maart
over ziektebeelden en traditionele genezingen in de Marokkaanse
gemeenschap.

SEMIYE TAS

donderdag 21 juni 2012, 13 u - 16 u
Mevr. Semiye Tas begeleidt als seksuoloog van Turkse origine
groepsgesprekken met allochtone vrouwen en werkt in haar privépraktijk met koppels en personen vanuit een culturele referentie aan
seksuele en relationele problemen.
Zij zal in de transculturele ontmoeting van 21 juni vanuit haar praktijkervaring spreken over het werken met intimiteit en seksualiteit bij
allochtone cliënten in de hulpverlening.

