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Iets over mezelf 
Steeds onderweg met een gevuld rugzakje aan levens- en werkervaring. Geboeid door het leven, door 

mensen en hun levenspad. Voor sommigen een recht pad, voor anderen één met bochten en hobbels 

op de weg. Als mens maak je keuzes, soms worden deze voor jou gemaakt. Ik was al dochter en zus, 

maar werd later ook echtgenote en mama van 2 flinke zonen, die echter beide een compleet ander 

levenspad bewandelen. Ik kreeg de kans om zowel mama als mantelzorgmama te worden. Met dit 

scenario had ik geen rekening gehouden. Het leven heeft me hierin uitgedaagd maar brengt me 

evenzeer een rijkdom aan inzichten en leerkansen.  

 

Een bezige bij, zo word ik meestal genoemd. En dat klopt ook wel, ik sta gretig in het leven. Er is dan 

ook zoveel te leren en te ontdekken, toch?  Ik verlies mezelf in boeken, voel constant leerhonger en 

blijf waarschijnlijk een eeuwig student. Ik ben een denker met een hoofd dat soms moeilijk rust vindt. 

Daarom blij dat ik ook een echt gevoelsmens ben, die geraakt kan worden door woorden, quotes, 

kleuren, sferen, schoonheid en zo veel meer. Rust vind ik in de natuur, in het gezelschap van onze 

trouwe viervoeter. Ik geniet van een stevige wandeling in bos, hei of aan het strand. Heerlijk uitwaaien 

en alle zintuigen op actief, nadien moe maar voldaan nagenieten met een lekker hapje & tapje. Liefst 

nog in gezelschap van fijne mensen, hoewel ik ook kan genieten van de stille momentjes, wat 

mijmeren, even tot mezelf komen en reflecteren. Fijne en diepzinnige gesprekken in verbinding met 

gelijkgestemden geven me voeding. Mijn batterijen echt opladen doe ik door het zingen in een koor 

en dansen. Ik pik dan ook al eens graag een concert of feestje mee! 

 

Daarnaast ben ik ook een zinzoeker, iemand die betekenis zoekt in het leven en dat vind ik echt wel in 

mijn werk als begeleider/coach/therapeute. Vanuit respect, integriteit en afstemming wil ik een veilig 

kader bieden om de ander te ontmoeten en tracht ik eerlijke verbinding te maken. Ik houd van 

authenticiteit waarin kracht en kwetsbaarheid onlosmakelijk verbonden zijn, als motor voor groei en 

ontwikkeling. Het leven brengt voor iedereen uitdagingen. Veerkracht, zelfexploratie en -ontwikkeling 

helpen om hieraan het hoofd te bieden. Soms echter lukt het even niet alleen. Even aanmeren voor 

wat hulp en ondersteuning is dan nodig. Vanuit afstemming, respectvol, zonder oordeel en met milde 

blik wil ik graag die steun en veilige haven bieden in iemands proces.  

 

Doelgroep 
Ik vervang tijdelijk collega Kindertherapeute Bieke Geeraerts tijdens haar afwezigheid omwille 

bevallingsverlof. In deze periode richt ik me specifiek alleen naar kinderen en jongeren.  



Basisopleidingen 
- 4 jarig Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving (Educatieve Academie, 

2020-heden) 

- Expertopleiding Hoogbegaafdheid (Hoogbloeier, 2022) 

- Verdiepingsopleiding Hoogbegaafdheid (Hoogbloeier, 2021) 

- 2 jarige Opleiding Integratieve Kinder- en Jongerentherapie (Educatieve Academie, 2020-

2022) 

- Jaaropleiding Zandspeltherapie (Educatieve Academie, 2020-2021) 

- Kerntalentenanalist (Coretalents, 2019-2020) 

- Stress- & Burn-out coaching (Different, Dr.Luc Swinnen, 2020) 

- Opleiding Loopbaancoach (AIHP, 2019) 

- Bachelor Sociaal Agogisch Werk/Gezinswetenschappen (met grootste onderscheiding, 2009-2012) 

 

Korte opleidingen & cursussen 
- Poppentaal in contextueel kader (TEJO, 2022) 

- Basistraining Mindset (Platform Mindset 2022) 

- Basisopleiding KOPP/KOAP (PANGG0-18, 2021) 

- Masterclass Stress, Burn-out en HSP (Coretalents, 2020) 

- Masterclass Studiekeuze (Coretalents, 2021) 

- Verbindende communicatie (Emmaüs, 2020) 

- Talentgedreven werken met kinderen (Blij met mij academie, 2019) 

- Oplossingsgericht coachen (Ilfaro, 2019) 

- Loopbaan met zorg (Magenta KUL, 2019) 

 

Werkervaring  
- Vrijwillig kinder- en jongerentherapeute (TEJO Kempen, 2022-heden) 

- Procesbegeleider Psychosociaal Revalidatiecentrum (Route 11 Turnhout, 2022-heden) 

- Projectwerker Buurtzorg (OCMW Kalmthout, 2022) 

- Vrijwillig individueel spelbegeleider (MFC OLO, 2020-2021) 

- Coördinator Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen (Emmaüs, 2019-2020) 

- Coördinator & Teamverantwoordelijke Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (Wuustwezel,  

2010-2019) 

- Vrijwillig begeleider kinderen met een specifieke zorgbehoefte (BuBaO Berkenbeek, 2008-

2015) 

 

Enkele favoriete quotes 
- “Een diagnose bepaalt niet wie ik ben. Een diagnose zorgt ervoor dat je een paar dingen over 

mij beter kunt begrijpen. Maar zoals iedereen ben ik mijn eigen unieke zelf.”(onbekend) 

- “Een pad ontstaat door erop te lopen” (Zhuang Zi) 

- “Moeilijkheden zijn mogelijkheden tot innerlijke groei” 

- “We must let go of the life we have planned, so as to accept the one that is waiting for us” 

(Joseph Campbell) 

- “Everybody is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live his whole 

life believing that it is stupid” (A.Einstein) 

- “Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most 

challenging” (Joseph Campbell) 


