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KINDERTOLK 

 

'Onze kinderen zijn onze meest liefdevolle en eerlijke leermeesters!' 
 

Onze kinderen zijn veelal de belangrijkste personen in ons leven.  

Hun welzijn heeft onze hoogste prioriteit. 

Dus als er iets ‘mis’ is met onze kinderen, willen we ze helpen.  

We willen tenslotte het beste voor onze kinderen.  

 

Waarom gedraagt hij zich zoals hij zich gedraagt, waarom doet hij zoals hij doet,  

waarom heeft hij altijd die bepaalde klachten of waarom ontwikkelt hij zich (niet) zoals het ‘hoort’?  

Dat raakt je als ouder/verzorger.  

En als het je raakt, kun je er van uitgaan dat jouw kind jóu iets wil vertellen….. 

 

Want zoals wij het beste voor onze kinderen willen, willen onze kinderen ook het beste voor ons! En dus 

spiegelen zij óns. Met de middelen die zij (afhankelijk van de leeftijd) tot hun beschikking hebben. Dus via 

gedrag, spel (beperking in) ontwikkeling of klachten laten zij óns zien waar wij meer aandacht voor mogen 

hebben of waarin we juist zijn doorgeschoten. 

Soms zijn dat heel makkelijk herkenbare dingen, zoals bijvoorbeeld dat je kinderen niet vooruit te 

branden zijn júist als jij haast hebt.  

Maar soms ligt het ingewikkelder. Ligt hun boodschap niet zo duidelijk aan de oppervlakte. Meestal omdat 

het over iets gaat dat bij ons diep weggestopt zit. 

Dus terwijl wij met de handen in het haar zitten en ons geen raad weten met ons kind, proberen zij ons 

juist iets te vertellen. Ze hebben een boodschap voor óns.  

 

Zodra wij ons bewust worden van ons eigen proces, waar we aandacht voor mogen hebben,  

kan het kind het loslaten. 

Je helpt dus zowel je kind als jezelf! 

En daar kan een kindertolk bij helpen. Een kindertolk kan de boodschap van het kind helpen vertalen.  

Een groot voordeel van deze methode is dat het kind niet aanwezig hoeft te zijn bij de sessie en blijft dus 

onbelast. Het mag zijn wie het is. 

 

Kinderen zijn onze meest liefdevolle en eerlijke leermeesters en voelen feilloos aan wat wij, 

ouder/verzorger, nodig hebben.  

En als wij bereid zijn te luisteren naar wat onze kinderen ons willen vertellen, ligt er een wereld aan 

mogelijkheden aan onze voeten! 

Ik gun het je van harte dat je open staat voor de boodschap die jouw kind voor jóu heeft! 
Ik help je graag jouw verhaal te vertalen. 

 

Mijn naam is Maud de Bruyne en in mijn praktijk werk ik met de  
Presentchild Fluisterkind® methode.   

Op mijn site lees je er meer over: www.lefindepraktijk.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
LEF in de Praktijk 
Maud de Bruyne 

http://www.lefindepraktijk.nl/

