Begeleiding : Haverals Daisy
Als onderwijzeres kom ik dagelijks in
contact met kinderen die vast zitten
met hun gevoelens en hun problematiek.
Vandaar mijn motivatie om via
‘symboolcommunicatie’
hulp te bieden aan die kinderen
die er nood aan hebben.

‘Je bent wie JIJ bent’

Je bent wie JIJ bent

Kinderen met problemen helpen
d.m.v. symboolcommunicatie!

Ben je graag creatief bezig?
Kom dan PLEZIER beleven
tijdens een leuke workshop
of organiseer een origineel
verjaardagsfeestje met
knutselactiviteiten.

Ik wil kinderen een hand reiken en
hen helpen in zichzelf te geloven.

Haverals Daisy
Klingbemden 44
6441 KN Brunssum
GSM 0032 497 65 59 48
Privé 0031 455 21 51 41
daisypassioncrea@hotmail.com
www. daisypassioncrea.be

Voor kinderen van 4 – 12 jaar

‘Een helende vorm van
speltherapie’

‘Je bent wie JIJ bent’
Ieder mens is uniek, ieder kind is uniek!
In onze huidige tijd worden kinderen
vaak geconfronteerd met allerlei invloeden
van buitenaf!
Als een kind iets ingrijpends heeft
meegemaakt zoals een ziekenhuisopname,
een overlijden van een geliefd persoon,
pesten, mishandeling of echtscheiding,
gaat het dit vaak signaleren in een
bepaald gedrag.
Dit kan zich uiten in het snel prikkelbaar
zijn, teruggetrokken of juist drukker zijn,
heel angstig worden of angstig dromen
bedplassen, weinig eetlust hebben, agressief
reageren, zich moeilijk kunnen concentreren…
Volwassenen hebben geleerd dat praten
kan helpen. Voor een kind is dit niet
altijd evident! En toch is het nodig om het
kind te bereiken zodat het leert omgaan
met zijn gevoelens en emoties, zodat hij
die kan onderscheiden, accepteren en
verwerken.

‘Symboolcommunicatie’ kan hulp bieden!

Wat is ‘symboolcommunicatie’?
Het is een vorm van speltherapie voor
kinderen tussen 4 en 12 jaar.

‘Zonder te veel te praten komen we tot
verwerking en innerlijke groei!

Tegenstrijdige en daardoor verwarrende
gevoelens worden ‘uitgespeeld’ en ‘al spelend’,
minder strijdig aan mekaar gemaakt.
Daardoor halen we het kind uit zijn isolement
of eenzaamheid. Ingeslikte woede of
opgekropte gevoelens kunnen geuit worden.
Het positief zelfbeeld wordt versterkt.
Het maakt het kind bewust van wat normale
gevoelens zijn.

Bij symboolcommunicatie gaan we werken
met natuurmaterialen, klei, figuren, verhalen,
tekeningen… ook rituelen, spel, beweging en
relaxatie kunnen aan bod komen naargelang
de behoefte van het kind en om aansluiting
te vinden bij de individuele manieren van
uitdrukken.

Verloop van de therapie:
Inleidend gesprek (€ 35)
 zo mogelijk met beide ouders (of )
   een belangrijk vervangend
   persoon voor het kind
 doel: zoveel mogelijk informatie
   te verwerven om een aangepaste
   spelbegeleiding te geven.
Kindsessie (€ 25 per sessie)
 4 à 5 individuele sessies van 1 uur
Evaluatiegesprek
 met de ouder(s)… om de
   vorderingen van de therapie te
   bespreken en om te bekijken of
   er nog verdere stappen dienen
   ondernomen te worden.
   Ook wordt besproken wat je
   eventueel als ouder kan doen om
   je kind te helpen in zijn
   verwerkingsproces!

