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Profiel Therapeut Vereniging Tekentaal
Project Hulp aan Oekraïense kinderen
en hun moeders
Dit profiel kan door omstandigheden worden aangepast of verwijderd en het aanbod kan bijgesteld
worden.
Herkenningscode praktijk en therapeut voor VT

RTh03Wij

Locatie Praktijk
Is de therapeut een man of vrouw?
Is de praktijk bereikbaar met Openbaar Vervoer?
Spreekt de therapeut de moedertaal van de vluchtelingen?
(in dit geval Oekraïens)
Spreekt de therapeut naast Nederlands andere talen goed genoeg
voor therapievoering? Welke talen:
Mag moeder tolken als zij dat kan/wil?
Welke talen?
Mag een ander familielid tolken of mag een externe tolk ingezet?
Voorwaarde?

Wijchen (Gelderland)
V
Ja
Nee

Aantal moeder-kind koppels dat op dit moment terecht kan:
Hoeveel kinderen zijn welkom onder begeleiding van 1 volwassene?
Hoeveel volwassenen zijn maximaal welkom met 1 kind?
Wat is de leeftijdsgroep waar de therapeut mee werkt?
Werkt de therapeut met groepen kinderen?
Maximale groepsgrootte:
Kunnen gevluchte ouders / volwassenen ook alleen komen zonder
dat (hun) kinderen meekomen?
Hoe lang geldt het aanbod voor kosteloze hulp:
(Voorlopige) einddatum aanbod:
Maximale aantal aangeboden sessies per moeder-kind koppel:
Beschikbare dagen en tijden voor afspraken:
Frequentie van de sessies:
Duur van individuele sessie(s)
Duur van groeps-sessie(s)
Andere informatie die nodig is:

Ja
Engels, Duits
Ja
Engels, Duits
Ja
Veilig en aanvaardbaar voor
cliënt en therapeut
1
2
2
Vanaf 10 jaar; volwassenen
Nee
n.v.t
Ja
2 maanden
31 mei 2022
8
Maandagochtend tussen 9-12u
Woensdagmiddag 14-15:30u
Twee keer per week; wekelijks;
tweewekelijks
1 uur. Max 1,5 uur
n.v.t.
n.v.t.

Therapeutische werkwijze:
De tekentherapie die ik geef is gericht op traumaverwerking en het je weerbaarder/ krachtiger maken.
Met hulp van een tekening kan je laten zien wie je bent of wie je wilt zijn, wat je voelt en wat je op dit
moment bezig houdt. Door dit te tekenen kunnen opgehoopte emoties op een veilige manier geuit
worden en een plaats krijgen. Samen gaan we in gesprek over datgene wat getekend is.
Er wordt gebruik gemaakt van de kracht in je tekening (dit is het krachtigste en vaak het meest
opvallende stukje in de tekening). Hierdoor kan je gevoel van innerlijke veiligheid en kracht versterkt
worden. Graag help ik je vooruit!
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Als tekentherapeut wil ik je in mijn atelier De Kleurendans een rustpunt bieden, een veilige plek om
samen bezig te zijn. Tekenervaring is niet nodig!
Materialen:
A4, potlood, kleurpotloden, bijenwasblokjes.

