Inloopspreekuur scheiden
Wanneer je overweegt te gaan scheiden of je partner wilt scheiden, komt er veel op je af.
Om je verder te helpen, is er een speciaal inloopspreekuur in de wijk. Daar zijn
maatschappelijk werkers van MDFlevoland en zelfstandig gespecialiseerde Familie
Mediators aanwezig. Hier kun je onder andere terecht met vragen over geldzaken,
ouderschap, wonen en juridisch advies.
Locatie

Adres

Tijd

Data

MFA De Hanzeborg

Koningsbergenstraat 201

09.00-10.00 uur

3 september 2018
8 oktober 2018
12 november 2018
17 december 2018
21 januari 2019

MFA Atolplaza

Schor 1

10.00-11.00 uur

11 september 2018
16 oktober 2018
20 november 2018
29 januari 2019

MFA Zuiderzee

Waddenlaan 1

11.00-12.00 uur

19 september 2018
24 oktober 2018
28 november 2018

MFA De Waterbever

Voorstraat 313

15.00-16.00 uur
10.00-11.00 uur
15.00-16.00 uur
10.00-11.00 uur

27 september 2018
1 november 2018
6 december 2018
10 januari 2019

Buurtcentrum De Dukdalf

Punter 35-27

10.00-11.00 uur

5 oktober 2018
9 november 2018
14 december 2018
18 januari 2019

Heb je vragen over scheiden?
•

•
•

Heb ik een advocaat nodig of kan
ik samen met mijn partner naar
een mediator (= onafhankelijk
tussenpersoon)?
Hoe vertellen we het de kinderen?
Ons kind gedraagt zich sinds de
scheiding anders; wat kan ik doen?

•
•
•
•

Ik wil weg bij mijn partner, maar wat
komt er dan allemaal op mij af?
De omgangsregeling loopt niet
goed, wat nu?
Hoe maak ik een ouderschapsplan?
Ik heb geen inkomsten, wat nu?

Kom naar het inloopspreekuur
scheiden, samen bekijken we
wat je kunt doen.
Het inloopspreekuur is gratis en voor iedereen. Je kunt zo even naar binnen.
We luisteren naar je vragen en bespreken samen welke hulp het best bĳ je past.

Contact?

Bel met MDF 0320 - 21 17 00 of stuur een e-mail naar
mdf@mdﬂevoland.nl.

Je kunt ook terecht bij het Informatie en Adviespunt Jeugd en Gezin
088 - 00 299 22 of e-mail naar: vragen@jgtlelystad.nl.
Meer informatie over hulp bij scheiden vind je op www.jgtlelystad.nl
en op www.mdfﬂevoland.nl/echtscheiding.

