kinesiologie en stressmanagement

Bluesroute 116
4337 WD MIDDELBURG
T (06) 57 12 96 00
veerkracht@zeelandnet.nl
www.veerkrachtzeeland.nl

Hallo, ik ben Tanja Hoogerheijde.
Ik werk met volwassenen èn kinderen die ergens last van hebben.
Sommigen hebben faalangst, anderen maken zich steeds zorgen om anderen, er zijn
er die het gevoel hebben dat anderen hen niet begrijpen, sommigen hebben
concentratieproblemen, weer anderen hebben angsten, enzovoorts.
Er zijn zoveel dingen waar je last van kunt hebben. En soms is het moeilijk om er
over te praten. Vooral als je zelf niet weet hoe het nu precies komt dat je steeds
zenuwachtig bent, of snel boos, of omdat je steeds gepest wordt, of je je van alles
aantrekt.
Nou, hier bij “Veerkracht” kunnen we daar samen achter komen.
Dat gebeurt met behulp van je spieren. Je spieren vertellen namelijk precies hoe je
je voelt. Denk maar eens aan de kriebeltjes in je buik als je zenuwachtig bent. Dat
zijn de spieren bij je buik die strak gaan staan omdat je nerveus bent. En omdat je
spieren eigenlijk meer weten dan je hersenen, gebruiken we die om uit te zoeken
hoe het komt dat je je zo voelt en, wat nog belangrijker is, wat we kunnen doen om
te zorgen dat je je beter voelt.
Het is niet eng, want zo werkt het bij iedereen. Ik ben geen dokter of een
psycholoog of zo. Nee, eigenlijk ben ik “vertaler”. Je spieren vertellen wat er aan de
hand is en ik heb geleerd om uit te leggen wat dat betekent.
Ik noem dat: “We gaan samen op ontdekkingsreis om jezelf beter te leren kennen
en als je jezelf beter kent, dan krijg je vanzelf meer zelfvertrouwen!”

Op de volgende bladzijden zullen een paar kinderen, op wie ik erg trots ben, over
zichzelf vertellen en waar ze last van hadden. Ze vertellen ook hoe ze er nu mee
omgaan. En als je nog vragen hebt: dan kun je me altijd bellen of
mailen!
Dit ben ik

Groetjes van Tanja

Hoe heet je: Kylian
Hoe oud ben je: 11
Waar woon je: Vlissingen
In welke groep zit je: Groep 8
Wat zijn je hobby’s: Gitaar spelen.
Waar had je last van toen je
bij Veerkracht kwam:
Ik ben twee keer bij Veerkracht
geweest. De eerste keer omdat ik
woede problemen had en de tweede
keer omdat ik heel vaak verdrietig werd
Had je daar al lang last van: Ja, al een paar maanden.
Dat vond je natuurlijk vervelend. Misschien huilde je dan vaak of werd je juist snel
boos of je werd stil of misschien juist druk. Hoe ging dat eigenlijk bij jou: Zoals ik
al zei, ik had woede dus boos zijn en verdriet.
Wat dacht je dan over jezelf: Laat die anderen maar ik negeer ze.
Praatte je er wel eens met iemand over: Ik praatte er wel met mijn ouders over.
Als je je dan vervelend voelde, voelde je dat dan ook in je lijf? Zo ja, waar dan: Ja,
in mijn vuisten want ik wou dan mensen gaan slaan.
Wat heb je bij Veerkracht geleerd: Ik heb geleerd om van alle dingen de positieve
kant te bekijken.
Vond je dat moeilijk om te leren: Nee, het was best makkelijk
Loste het wat op: Heel veel.

Heb je daardoor meer zelfvertrouwen gekregen of is er iets op een andere manier
veranderd: De woede en het verdriet gingen weg.
Als dat zo is: merken anderen dat ook aan jou.
En zo ja, wat zeggen ze dan:
Nee, want niemand behalve mijn ouders wisten ervan
.
Waren er ook dingen bij Veerkracht die je moeilijk
of vervelend vond. Zo ja, welke dingen: Nee, ik vond
niks vervelend of moeilijk.
Ben je nu trots op jezelf: Ja.
Op wat dan: Dat ik van alles de positieve dingen kan zien.
Heb je nog tips voor andere kinderen: Luister naar wat de Veerkracht zegt en doe
er wat mee.

Hoe heet je: Valerie Goosen.
Hoe oud ben je: Ik ben 11 jaar.
Waar woon je: Ik woon in Wolphaartsdijk.
In welke groep zit je: Groep 8.
Wat zijn je hobby’s:
Knutselen, buiten spelen, met vriendinnen
spelen, op de tablet, shoppen met mijn moeder.
Waar had je last van
toen je bij Veerkracht kwam:
Ik blokkeerde vaak op school.
Had je daar al lang last van: Eigenlijk al vanaf groep 5.
Dat vond je natuurlijk vervelend. Misschien huilde je dan vaak of werd je juist snel
boos of je werd stil of misschien juist druk. Hoeging dat eigenlijk bij jou: Ik was
vooral heel verdrietig en ik wist niet waarom.Ik kon dat dan ook niet vertellen, wist
niet hoe ik dat moest zeggen, wist niet wat me overkwam.
Wat dacht je dan over jezelf: Niks, ik voelde me dan heel rot.
Praatte je er wel eens met iemand over: Met mijn moeder, later met de juf, later
met een meneer,maar daar voelde ik me niet fijn. Via de juf kwam ik bij Tanja.
Als je je dan vervelend voelde, voelde je dat dan ook in je lijf? Zo ja,waar dan: Brok
in mijn keel,druk op mijn hoofd.
Wat heb je bij Veerkracht geleerd: Meer zelfvertrouwen, meer
durven zeggen, meer oogcontact maken, mijn gevoelens leren delen, hoe ik aan
fijnere dingen kan denken.
Vond je dat moeilijk om te leren: Bij sommige dingen was
het nog moeilijk,en met andere dingen kon ik er al beter mee
omgaan.

Loste het wat op: Ik durf meer te zeggen in de klas, ik durf mijn gevoelens meer te
delen, maar het is allemaal nog steeds best lastig.
Heb je daardoor meer zelfvertrouwen gekregen of is er iets op een andere manier
veranderd: Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.
Als dat zo is: merken anderen dat ook aan jou.
En zo ja, wat zeggen ze dan: Ik krijg wel eens te horen
van de juf en ook van de kinderen in de klas, dat ik het
lang volhoudt, het blokkeren blijft soms langer weg.
Waren er ook dingen bij Veerkracht die je
moeilijk of vervelend vond. Zo ja, welke dingen:
Ik vond niks echt vervelend, in het begin
moeilijk om over mijn gevoel te praten, maar
Tanja heeft me goed geholpen, ik ga graag naar haar toe.
Ben je nu trots op jezelf: Daar denk ik nooit over na, het is wel fijn dat het langer
heel goed gaat ;)
Op wat dan: Dat het steeds beter gaat.
Heb je nog tips voor andere kinderen: Wees jezelf, vertrouw jezelf, er is altijd een
oplossing, ook al denk je van niet.

Hoe heet je: Jesse Flips.

Hoe oud ben je: 10 jaar.

Waar woon je: In Oost-Souburg.

In welke groep zit je: Groep 7A.

Wat zijn je hobby’s: Breakdance, gitaar spelen,
met lego spelen.

Waar had je last van toen je bij Veerkracht kwam:
Ik kwam s’avonds slecht in slaap als mijn hoofd te vol was. Ik vond het eng om
alleen naar boven te gaan en was bang in het donker. Ook was ik snel afgeleid.

Had je daar al lang last van: Al vanaf de kleuterschool.

Dat vond je natuurlijk vervelend. Misschien huilde je dan vaak of werd je juist snel
boos of je werd stil of misschien juist druk. Hoe ging dat eigenlijk bij jou: Ik kon
mijn denken niet meer stop zetten, dan raakte ik snel vermoeid en werd ik snel boos
en moest ik snel huilen.

Wat dacht je dan over jezelf: Niets.

Praatte je er wel eens met iemand over: Ja, met Mijn vader en moeder.

Als je je dan vervelend voelde, voelde je dat dan ook in je lijf? Zo ja, waar dan: Dan
voelde ik kriebels in mijn buik.

Wat heb je bij Veerkracht geleerd: Oefeningetjes voor deze dingen.

Vond je dat moeilijk om te leren: Nee.

Loste het wat op: Ja.

Heb je daardoor meer zelfvertrouwen
gekregen of is er iets op een andere
manier veranderd: Het is beter geworden en zelfvertrouwen had ik al.

Als dat zo is: merken anderen dat ook aan jou. En zo ja, wat zeggen ze dan: Ja, Dat
het erg goed van mij is.

Waren er ook dingen bij Veerkracht die je moeilijk of vervelend vond. Zo ja, welke
dingen: Nee.

Ben je nu trots op jezelf: Ja

Op wat dan: Alles.

Heb je nog tips voor andere kinderen: Dat ze altijd aan hun vader en moeder
moeten vertellen als ze ergens mee zitten

Hoe heet je: Anoniempje.

Hoe oud ben je: 12 jaar.

Waar woon je: Vlissingen.

In welke groep zit je: Groep 8.

Wat zijn je hobby’s: Dieren.

Waar had je last van toen je bij Veerkracht kwam: Mezelf dwingen om kleine
dingen te doen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn en bang zijn voor slechte
dingen.

Had je daar al lang last van: Best wel, ik denk één jaar.

Dat vond je natuurlijk vervelend. Misschien huilde je dan vaak of werd je juist snel
boos of werd je stil of misschien juist druk. Hoe ging dat eigenlijk bij jou: Ik huilde
best vaak en werd ook stil en onzeker, verder wist ik niet zo goed meer wat ik
moest doen.

Wat dacht je dan over jezelf: Ik wou dat ik net als anderen was.

Praatte je er weleens met iemand over: Ja uiteindelijk wel met mijn moeder en soms
met andere familieleden.

Als je je vervelend voelde, voelde je dat dan ook in je lijf? Zo ja, waar dan: Ja, ik
voelde het tussen mijn borstkas.

Wat heb je bij Veerkracht geleerd: Om mezelf te beheersen en niet al de dingen te
doen die ik moest van mezelf en dat ik best fouten mag maken.

Vond je dat moeilijk om te leren: Ja, het was toch een soort gewoonte geworden
dus ik vond het moeilijk om deze af te leren.

Loste het wat op: Ja, ik ging mezelf minder dwingen en ik werd ook veel vrolijker.

Heb je daardoor meer zelfvertrouwen gekregen of is er iets op een andere manier
veranderd: Ja ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en ik hoef eigenlijk bijna nooit
meer iets te doen van mezelf. Ik voel me ook een stuk beter en kan meer hebben.

Als dat zo is: merken anderen
dat ook aan jou. En zo ja,
wat zeggen ze dan: Ja, vooral
mijn ouders. Ze zeggen dan dat ze
het zo fijn vinden dat ik weer zo vrolijk
ben en meer kan hebben en dat ik mezelf niet meer dwing.

Waren er ook dingen bij Veerkracht die je moeilijk of vervelend vond. Zo ja, welke
dingen: Ik vond het soms moeilijk om over dingen te praten.

Ben je nu trots op jezelf: Ja

Op wat dan: Dat het me gelukt is om weer mezelf te zijn.

Heb je nog tips voor andere kinderen: Praat erover met iemand zo zit je er minder
mee en kan hij/zij je helpen. Praten gaf mij ook meer zekerheid.

Hoe heet je: Silja van Belzen.

Hoe oud ben je: 9 jaar.

Waar woon je: Middelburg.

In welke groep zit je: Q6.

Wat zijn je hobby’s: Tekenen, knutselen, korfballen, piano spelen, koken, schaken,
dansen, spelletjes doen.

Waar had je last van toen je bij Veerkracht kwam: Onzekerheid, laag zelfbeeld, ik
dacht dat anderen mij meestal niet leuk vonden of sterker waren dan ik.

Had je daar al lang last van: ja

Dat vond je natuurlijk vervelend. Misschien huilde je dan vaak of werd je juist snel
boos of je werd stil of misschien juist druk. Hoe ging dat eigenlijk bij jou: Ik huilde
veel, had altijd buikpijn en was thuis enorm boos.

Wat dacht je dan over jezelf: Ik hoor er niet bij, ik ben stom,

Praatte je er wel eens met iemand over: Voor ik bij Tanja kwam niet.

Als je je dan vervelend voelde, voelde je dat dan ook in je lijf? Zo ja, waar dan: In
mijn buik, buikpijn.

Wat heb je bij Veerkracht geleerd: Dat ik er gewoon bij hoor en dat iedereen
anders is en dat anders ook oke is.

Vond je dat moeilijk om te leren: Een beetje wel.

Loste het wat op: Ja.

Heb je daardoor meer zelfvertrouwen gekregen of is er iets op een andere manier
veranderd: Meer zelfvertrouwen gekregen en ik heb van het klikootje geleerd, dat
betekent dat ik dingen van me af moet kunnen zetten zonder dat ik het in iemand
anders zijn bakje gooi.

Als dat zo is: merken anderen dat ook aan jou. En zo ja, wat zeggen ze dan: Mijn
beste vriendinnetjes zien dat wel en ze zeggen dat ik niet meer zo bazig doe en dat
ik meer zelfvertrouwen heb gekregen.

Waren er ook dingen bij Veerkracht die je moeilijk of vervelend vond. Zo ja, welke
dingen: Ik vind helemaal niks vervelend bij Tanja.

Ben je nu trots op jezelf: Ja. Al vind ik het nog wel eens lastig om trots te zijn op
mezelf.

Op wat dan: Op alles wat ik zelf heb gedaan en als ik daar complimentjes over krijg.

Heb je nog tips voor andere kinderen: Raak niet in paniek, blijf rustig, doe thuis wat
Tanja je leert. Als je gepest wordt denk dan: iedereen is anders en anders is oke,
en de pester is meestal ook erg ongelukkig.

