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Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit 
Utrecht. Via info@vcgp.nl kunt u zich ook aanmelden 
voor deze nieuwsbrief.

Regio Utrecht is sinds 
2012 weer begonnen met 
het organiseren van 
regionale bijeenkomsten

Op weg naar een persoonsgerichte gemeenschap 
voor vluchtelingen

Vluchtelingen krijgen veel aan-
dacht: op een positieve manier 
zoals Merkel aankondigde ("Wir 
schaffen das schon") en in nega-
tieve zin, waarbij mensen asiel-
zoekerscentra aanvallen. Het kost 
niet al te veel moeite om te 
begrijpen hoe getraumatiseerd 
deze vluchtelingen zijn. En ook 
wat dit voor de kinderen, de 
volgende generatie, kan beteke-
nen. Deze exodus is nog maar net 
begonnen. In de presentatie zal 
Chaja Kaufmann aan de hand 
van een persoonlijk verhaal een 
koppeling maken tussen deze en 
eerdere uittochten. Wat is nu onze 
houding in Europa ten aanzien 
van dit vraagstuk? Wat doet de 
persoonsgerichte psychothera-
peut? Met een vignet en een 
geleide discussie wil ze een stap 
zetten om te onderzoeken wat 
persoonsgerichte psychotherapie 
in Nederland kan toevoegen aan 
het werken met vluchtelingen.  

Chaja Kaufmann is 
psychotherapeut, klinisch psycho-
loog en danstherapeut. Ze is 
supervisor en leertherapeut bij de 
VPEP. Ze is groepspsychothera-
peut en EFT-therapeute. Ze heeft 
veel ervaring met somatoforme 
stoornissen en conversiestoornis-
sen. Naast haar 30 jaar klinische 
en dagklinische ervaring werkt ze 
in haar eigen praktijk waar 
aandacht voor het lichaam altijd 
een belangrijk onderdeel is. Ze 
geeft lezingen, workshops en is 
docent groepsdynamica voor GZ-
psychologen. Haar passie is Tango 
dansen, ze is grondlegger van 
Tango en therapie in Nederland. 
Dit is een vorm van relatie-
therapie in de groep en de ingang 
is de Argentijnse Tango.  

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd 
door de VCgP (1 punt). 

Programma 
Het programma start om 19:00 en 
eindigt om 21:00 uur. Voor koffie/
thee wordt gezorgd.  

Kosten  
Leden van de VPEP mogen gratis 
deelnemen. Niet-leden betalen 
7,50 euro, contant te betalen op 
de avond.  

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden met 
opgave van naam en als u VPEP-
lid bent met daarbij uw 
lidmaatschapsnummer via 
utrecht.vcgp@gmail.com 
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