We doen het samen
Wat doe je als je kind lastig gedrag laat zien? Hoe ga
je om met boosheid, druk zijn, niet luisteren, opstandig
zijn of slecht willen slapen? En vraag jij je ook af:
‘Wat vertelt mijn kind me eigenlijk?’. Simone en
Marieke helpen je. En je kind. Zodat jullie samen de
gezelligheid thuis, een ontspannen sfeer en begrip voor
elkaar kunnen terugbrengen.

Er is altijd een wisselwerking tussen ouder
kind. Daarom bieden wij ouderbegeleiding in
combinatie met kindertherapie. Als ouder leer je
hoe je je kind op een positieve manier kunt helpen
in zijn of haar ontwikkeling. En hoe je het beste kunt
omgaan met lastig gedrag. Dat helpt het kind.
Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat je kind leert omgaan
met wat hem of haar dwars zit. Kindertherapie is
toegankelijk, het zorgt ervoor dat je kind ervaart wat
er (met hem) aan de hand is. Door ondersteuning
vindt je kind zelf de passende oplossing en kan die dan
gemakkelijk thuis of op school toepassen.
Met dat wat je geleerd hebt in de ouderbegeleiding
kun jij je kind daarbij als geen ander helpen.
Dat is de win-win situatie die je samen
bereikt. Problemen zullen afnemen en
opvoeden wordt weer leuk!

Wie zijn wij
Simone van Overbeek is
kindertherapeut. Ze laat
kinderen helemaal zichzelf zijn
en zorgt dat de oplossing voor
een probleem vanuit henzelf
komt.
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Marieke Elders is
ouderbegeleidster en helpt
ouders met verschillende
vragen, waarbij positief
opvoeden het uitgangspunt is.
Haar hulp is praktisch en thuis
direct toepasbaar.

gezinsbegeleiding & positief opvoeden

Marieke
enjeSimone
vullen elkaar vanuit hun eigen
Voor je werk ben
opgeleid.
ervaring en deskundigheid uitstekend aan.
Dat maakt deze samenwerking en dit programma
tot een unieke formule.

Met een hond ga je naar een puppytraining.

Wat te doen?

Neem contact met ons op door te bellen
naar 06- 319 92 909 of een mail te sturen naar
Maar het opvoeden doe je gewoon..... toch?
info@mariekeelders.nl. Wij staan open voor je
verhaal en kijken graag of en hoe ons programma
jullie kan verder helpen.
Waarom eigenlijk?

Met een aanvullende verzekering kan mogelijk een
deel van de kindertherapie worden vergoed. De
zorgverzekeraar kan hierover informeren.
Ik help je graag!

Meer weten?

Kijk dan op onze websites:
Simone van Overbeek
L. Springerlaan 113 - 7425 BT Deventer
Website: www.kindertherapie-deventer.nl
E-mail: simone@kindertherapie-deventer.nl

Marieke Elders
Praamstraat 38 - 8102 HN Raalte
Mobiel: 06-31 99 29 09
Website: www.mariekeelders.nl
E-mail: info@mariekeelders.nl

