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Loverboys:  

Het is OVER boys!  
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op nader te bepalen locatie dichtbij de stad Groningen 
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In company training is ook aan te vragen en is op 

locatie van de organisatie. 
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kleren die ze aan hadden. Ook de gitaar van Jules sneuvelde 

in dit geweld.  

Na een lange reis vol ontberingen, werden ze ruw gemaand 

snel uit de trein te stappen. Zogenaamde werkjoden sloegen 

hen met stokken om de voortgang te bespoedigen. Een van 

hen fluisterde in het Jiddisch toe:  

“ Zeg dat je een vakman bent”.  

De mannen werden gescheiden van de vrouwen en kinderen. 

De mannen werden op hun beurt ook weer gescheiden.  

Op een grasveld zat een hele grote groep mannen. Een 

kleinere groep stond in een rij. Jules zat op het grasveld. Hij 

kwam op het idee dat hij beter bij de mannen in die rij kon 

staan. Bovendien stonden daar ook bekenden van hem.  

Hij vroeg een Duitse militair of hij in de rij mocht:  

“Ik ben een vakman”, zei Jules.  

Alhoewel Jules de man met de verkeerde rang had  

aangesproken en hij daarover ook werd gekapitteld, mocht 

hij van “Herr Unterscharfurer”toch naar de rij.  

De mannen die op het grasveld zaten kregen een speech van 

een Duitse militair: Na zo´n lange reis met weinig hygiëne 

moesten ze onder de douche. Daartoe moesten ze hun kleren 

uitdoen en ze goed bij elkaar leggen. Iedereen kreeg een 

nummer die ze goed moesten onthouden. Met dat nummer 

zouden ze na de douche hun kleren terugkrijgen. Toen wist 

nog steeds niemand wat er in werkelijkheid te gebeuren 

stond. “ Ze moeten verbijsterd zijn geweest, toen ze  

vernamen dat er geen water uit de douchekoppen kwam, 

elkaar vast hebben geklampt”, zo vertelt Jules.  

Jules Schelvis zat in de goede rij. Hij overleefde vele  

concentratiekampen en kwam als enige overlevende van dat 

transport terug. 

 

Aan het einde van de voorstelling vraagt Jules het publiek: 

“Vertel het jullie kinderen opdat zij het weer aan hun  

kinderen kunnen vertellen”. 

De muziek neemt daarna de stem van Jules zachtjes over. 

Wanneer ook het orkest klaar is met het verhaal van Jules, is 

het stil in de volle theaterzaal van De Nieuwe Kolk.  

De stilte duurt voort. Zolang, dat het respect voor Jules en de 

geraaktheid van het publiek duidelijk te voelen is.   

Dan barst een oorverdovend applaus los. 

 

Nooit vergeten is de boodschap van Jules Schelvis.  

Nooit vergeten! 

 

Voor mij doemen beelden op, 

o.a. van de betraande  

gezichten van Yezidi´s op de 

vlucht, gevangen op een berg 

in een meer en meer  

surrealistisch overkomende 

situatie...  

 

Sjoukje Drenth Bruintjes. 

Nog een keer vertelt Jules Schelvis zijn verhaal. 93 Jaar is hij. 

Op het podium arriveert inmiddels het Nationaal Symfonisch 

Kamer Orkest. Iets later betreedt hij het podium. Het podium  

van de Nieuwe Kolk in Assen, dichtbij het voormalige kamp  

Westerbork. Het kamp waar Jules Schelvis met zijn vrouw en 

andere familieleden wachtte op een treinreis naar onbekende 

bestemming. Toen was hij 22.  

Vandaag luister en kijk ik naar zijn persoonlijke verhaal over 

dat transport per veewagen van Westerbork naar Sobibor.  

De voorstelling bestaat uit het voorlezen van het verhaal door 

Jules Schelvis zelf, afgewisseld met muziek van het orkest dat 

samen met film – en foto materiaal de persoonlijke  

vertellingen van Jules Schelvis kracht bij zal zetten.  

Een 72 uur durende reis in een veewagen. Een reis waarmee 

het Naziregime de dehumanisering van een bevolkingsgroep 

gestaag voortzette: Er reed een trein naar Sobibor. 

 

Alles kwijt 

 

Jules Schelvis gaat staan als hij voorleest uit zijn werk. Kalm en 

minutieus verhaalt hij over de gebeurtenissen in de wagon tijdens 

deze reis: 7 mensen per vierkante meter, een ondraaglijke stank, 

het verlangen om even bij het enige raampje te mogen staan om 

eventjes verlost te zijn van de stank, de surrealistisch  

overkomende situatie in de veewagen.  

Het werd een reis waarin geleidelijk maar zeker alles wat en wie 

deze mensen waren en alles wat ze maakte tot wie ze waren 

werden afgenomen. Ze raakten alles kwijt. 

 

Jules had zijn gitaar meegenomen. Die gitaar was voor hem erg 

belangrijk. Hij dacht naar een werkkamp te moeten van de Nazi´s. 

Dat het geen fijne onderneming zou zijn, wist hij wel. Maar er zou 

toch wel enige tijd zijn om s`avonds bij het kampvuur gitaar te 

spelen en te zingen, zo dacht hij.  

Begrijp wel, dat zij niet wisten van het bestaan van de  

vernietigingskampen. Niemand wist toen hoe gruwelijk de  

nazimachine in werkelijkheid werkte. Althans bijna niemand... 

 

Twee tonnen in de veewagen moesten de “ verzorging” zijn 

tijdens die reis: een ton gevuld met water en een ton die als wc 

voor onderweg moest dienen. Sommigen waren te ziek of te 

gehandicapt om die tonnen te gebruiken. De stank in de wagons 

werd in de loop van die reis al gauw ondraaglijk, zo vertelt Jules. 

Het werd een reis, die voor de meesten in die trein naar het  

eindstation van hun leven zou gaan. Ze wisten dat toen nog niet. 

 

Tijdens de reis raakte iedereen vermoeid, uitgeput uiteindelijk. Zo 

uitgeput, dat ze zelfs onder deze bizarre omstandigheden in slaap 

vielen. Vlak voor de eindbestemming, beval een Duitse soldaat 

dat ze hun spullen van waarde bij hem in moesten leveren. Die 

spekte zijn eigen kas. 

Eenmaal aangekomen in Sobibor, hadden ze niets meer dan de 
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Rond 11 oktober bereikte mij het bericht dat minister 

Schippers de vrije artsenkeuze niet mag beperken o.b.v.  

Europese wetgeving. Ik was blij met dat bericht.  

Zelfbeschikking is volgens mijn inzichten in het geding bij 

de route die minister Schippers voor ogen heeft.  

Op 24 oktober lees ik een heel ander bericht, tegengesteld 

aan het vorige: Minister Schippers mag de vrije  

artsenkeuze wel beperken. De Raad van State keurt het 

plan van minister Schippers goed.  

Een medewerker van de Raad van State legt uit: ''Er zijn  
verschillende ziektekostenpolissen, dus de consument heeft een 

keuzevrijheid. Daarbij gaan we er wel vanuit dat een  

zorgverzekeraar voldoende afspraken heeft gemaakt met  
verschillende ziekenhuizen.'' 

Critici van het opheffen van de vrije artsenkeuze schrijven dat 

zij vinden dat het recht op vrije artsenkeuze voor iedereen moet 
blijven bestaan. Bovendien zou het plan van minister Schippers 

het voor nieuwe artsen extra moeilijk maken om een plekje op 

die arbeidsmarkt te veroveren. Dat zou volgens hen in strijd 
zijn met de Europese mededingingsregels. 

 

Volgens mij is de vrije artsenkeuze belangrijk voor ieder 
mens. Het zelfbeschikkingsrecht en het gezonde  

relativeren van de positie van de arts, zijn gebaat bij die 

vrije artsenkeuze. Onmisbare elementen van een  
democratische samenleving, vind ik.  

Dat de consument nog steeds een keuzevrijheid heeft, 

omdat ze kunnen kiezen uit verschillende  
ziektekostenpolissen geeft wat mij betreft geen  

“ carte blanche” voor het opheffen van de vrije  

artsenkeuze.  
Bovendien lijkt het erop dat de ziektekostenverzekeraars 

een nog grotere macht krijgen dan de macht die ze al 

hebben. Zoveel macht bij 1 groep in onze samenleving 
kan volgens mijn inzichten niet goed zijn voor onze 

democratische samenleving waarin individuele vrijheden 

een groot goed zouden moeten zijn. Kom op Europa. Hou 
het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu hoog.  
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Malala Yousafzai is 17 jaar. Daarmee is 

ze de jongste prijswinnaar van de  

Nobelprijs voor de Vrede.  

De gemiddelde leeftijd voor de  

winnaars is 62 jaar. Kailash Sayarthi is 

60 jaar.  

Beiden ontvingen de prijs voor hun 

inzet en succes met hun strijd tegen de 

onderdrukking van kinderen en jonge 

mensen en het recht op  

onderwijs voor alle kinderen. 

 

Malala 

Malala lijkt een bijna volwassen indruk te 

maken, wanneer zij bekendheid krijgt als 
voorvechtster voor onderwijs voor alle 

kinderen, ook voor de meisjes in haar 

land. Mij staat een interview van Twan 
Huys met Malala helder voor de geest. 

Spitsvondig is ze. Humor heeft ze. En dat 

alles komt samen in haar inhoudelike 
reacties als het gaat over onderwijs voor 

alle kinderen. Steeds weer onderbouwt ze 

haar opvatting met voorbeelden die  
bewijzen dat meisjes en vrouwen sterk 

zijn. Soms doet ze dat met een knipoog:  

“ misschien zijn vrouwen wel sterker dan 
mannen, want het zijn tenslotte de  

vrouwen die kinderen krijgen. Mannen 

zouden dat nooit kunnen”.  
Met die humor en sterk inhoudelijk  

verhaal alsmede de wonderlijke  

combinatie van een kind dat een bijna  

volwassen indruk maakt als ze haar verhaal 

doet, opent ze de ogen van velen, zeker in 
haar eigen land. 

Ze heeft haar succes met een kogel in haar 

hoofd, zware operatie en lang hersteltraject 

moeten bekopen. Toch gaat ze verder op haar 

weg. Onstuitbaar is ze. Malala lijkt voort te 

komen uit de eeuwenlange onderdrukking 
van vrouwen en meisjes door een heftige 

mannenheerschappij. De geest is uit de fles. 

Daar is niets meer aan te houden. Op weg 
naar meer vrijheid en onderwijs voor  

vrouwen, ook in Pakistan. 

 

Kailash 

Kailash is wellicht iets minder bekend dan 

Malala, maar zijn verdiensten zijn groot. 
Volgens het Comité treedt Kailash in de 

voetsporen van Gandhi met zijn vreedzame 

moedige protest tegen kinderarbeid. Al jaren 
vraagt hij op allerlei manieren aandacht voor 

de ellende van kinderarbeid. Hij heeft vaak 

zelf kinderen uit hun benarde posities  
bevrijd. Ook organiseerde hij een grote  

internationale mars tegen kinderarbeid en 

droeg hij bij aan conferenties over  
kinderrechten. 

Sayarthi organiseerde in 1992 de  

Zuid-Aziatische Coalitie tegen  
Kinderslavernij (SACCS). Deze organisatie 

geeft een keurmerk aan fabrieken die niet aan 

kinderarbeid doen.  

De internationale mars tegen  

kinderarbeid waarover ik hiervoor al 
schrijf, is de Global March Against 

Child Labor. Verschillende  

organisaties werken mee aan dit 

initiatief van Kailash Sayarthi.  

Hiermee wil hij het recht op  

onderwijs voor kinderen promoten en 
beschermen. Hij wil de kinderen 

beschermen tegen arbeid die schade 

kan aanrichten aan hun psychische, 
fysieke, mentale, morele en sociale 

ontwikkeling. 

 
Een Pakistaanse jonge vrouw en een 

Indiase oudere man ontvangen op 10 

december hun Nobelprijs voor de 
Vrede. 

Er zijn grote verschillen aan te wijzen 

tussen deze 2 mensen. Het recht op 
onderwijs voor alle kinderen is een 

belangrijke overeenkomst. Evenals 

het onstuitbaar zijn in het willen 
bereiken van hun doel. 

De nobelprijs zal beiden  

ondersteunen in het bereiken van hun 
doelen. Mede daarom is het niet 

alleen een eervolle prijs, maar vooral 

ook een zinnige prijs. 
 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

 

 

 

Ik ken je een beetje 
koester je woorden 

Soms heb je een ideetje 

soms toverwoorden 
 

Soms ben je een feetje 

als uit een sprookjesboek 
Soms schrik ik een beetje 

en soms ben je zoek 
 

 

 

 

Ik geef je een doosje 
met een dekseltje erop 

Ik geef je een roosje 

want die staat er ook op 
 

Ik geef je een doosje 

de sleutel van het slot 
en dan is over een poosje 

de deksel van het slot 
 

 

 

´t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes 
 

 

Een dichterlijke vertelling uit  

“ Een knuffel voor jou” 

van Sjoukje Drenth Bruintjes 

Autobiografisch werk. Het is te bestellen 

bij de uitgeverij Roots van Sjoukje via:  

counselingpraktijk@planet.nl  

of  

www.winkelplein.nu/schrijvertje 

Telefonisch via nummer: 

06-55168867 
 

3. Nobelprijs voor de vrede voor Malala Yousafzai en Kailash Sayarthi 

4. Gevaren van hersenspoelen voor de veiligheid in onze samenleving. 

slachtoffers van destructieve controletechnieken 

te bereiken. Wanneer dat gelukt is, komt het 

mogelijke slachtoffer van hersenspoelen uit 

eigen beweging naar mijn praktijk.  

Als exitcounselor maak ik hem/haar los van de 

ban van de manipulator of het manipulatieve 

systeem. Ik doe mijn werk al bijna 10 jaar met 

succes. Velen heb ik in beter vaarwater  

geholpen. Niet alleen slachtoffers van  

destructieve sekten, maar ook slachtoffers van 

loverboys en ook andere situaties waarin  

destructieve controletechnieken een rol spelen, 

blijken baat te hebben met mijn aanpak. 

Wanneer er niets gedaan wordt en slachtoffers 

dan dus niet bereikt worden, dan zullen  

slachtoffers van hersenspoelen willoos doen wat 

de manipulator wil. De manipulator of het 

manipulatieve systeem zitten aan het stuur van 

zijn of haar gedrag, denken en voelen.  

De slachtoffers zijn marionetten van het  

manipulatieve systeem. Ze functioneren als op 

afstand bestuurbare robotjes.  

 

Volgens mij vormt de mogelijke impact van 

hersenspoelen een van de grootste gevaren voor 

de veiligheid in onze samenleving. 

 

Sjoukje Drenth Bruintjes, exitcounselor. 

 

 

De meeste mensen denken bij het begrip  

“ hersenspoelen”, aan een science fiction.  

In werkelijkheid reflecteert het begrip 

hersenspoelen/brainwashing/mindcontrol, 

een keiharde werkelijkheid, waarin  

slachtoffers ervan niet alleen hun familie -en 

vrienden buiten hun nieuwe wereld  

verliezen. Het is nog veel erger: Ze verliezen 

zichzelf en daarmee zit iemand anders dan 

zijzelf  aan het stuur van hun gedrag,  

denken en voelen.  

Mensen die slachtoffer worden van  

destructieve controletechnieken  

( hersenspoelen), leren op een andere manier 

dan ze gewend zijn naar zichzelf en de wereld 

te kijken, waarbij tegelijkertijd de contacten 

met hun toetsstenen worden verbroken. De 

toetsstenen zijn de mensen die hen tot  

nadenken zouden kunnen stemmen. Dat zelf 

nadenken willen manipulators of  

manipulatieve systemen voorkomen.  

Contactbreuk met dierbaren vormt meestal een 

van de eerste signalen van de mogelijke impact 

van destructieve controletechnieken. Het is ook 

een van de klachten, waarmee de oude sociale 

omgeving van en mogelijk slachtoffer, bij mij 

in de praktijk komen. Met behulp van mijn 

kennis en vaardigheden als exitcounselor 

herstel ik allereerst het contact. Een bijzondere 

manier van communiceren helpt om mogelijke  
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5. En weer is het gebeurd: 1400 

kinderen ontvoerd en verkracht. 

 

“ Sektarisch getinte structuren 

zijn structuren die  

kritisch denkende mensen  

vogelvrij verklaren.  

In dat geval kan je  

als kritisch denker  

maar op 1 manier reageren:  

Blijven vliegen!”  

In Rotherham ( Engeland) zijn, zo schrijft de 

media, 1400 kinderen mishandeld, ontvoerd en 

verkracht tussen 1997 en 2013. Dit zegt de  

onderzoekscommissie o.l.v. hoogleraar Alexis Jay.  

De commissie vond bewijzen die aantonen dat  

kinderen met benzine werden overgoten en gedreigd 

werd deze kinderen in brand te steken. Anderen 

werden met vuurwapens gedreigd en moesten toezien 

hoe andere kinderen misbruikt werden. Als ze hun 

mond voorbij zouden praten, dan zou hen hetzelfde  

overkomen.  

De leider van het onderzoek vertelde dat het  

stadsbestuur, maatschappelijk werkers en politie de 

verhalen wel hadden gehoord, maar ze niet hebben 

geloofd en genegeerd. Een fenomeen dat voor een 

exitcounselor als ik onder het fenomeen van backlash 

valt. Het is vreselijk wanneer slachtoffertjes van  

dergelijke misbruik niet geloofd worden. Dit laatste 

was ook het geval in de kinderporno affaire in  

Oude Pekela in 1987. Ook deze kinderen en  

volwassen ouders/getuigen werden destijds niet 

geloofd. Massahysterie werd het genoemd.  

Afschuwelijk. Hebben de slachtoffers de moed om de 

waarheid te vertellen, worden ze voor gek verklaard.  

De drempel om daar grapjes over te maken was toen 

enorm verlaagd. Het gevolg was dat allerlei media, 

nationale grappenmakers en cabaretiers de ernstige  

gebeurtenissen in Oude Pekela ridiculiseerden. Dat 

was vreselijk voor alle betrokkenen, maar zeker voor 

de o zo jonge slachtoffertjes.De wereld zal zijn ogen 

moeten openen voor zulke misdaden.  

En weer is het gebeurd! 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

Er reed een trein naar Sobibor: Het 

persoonlijke verhaal van Jules Schelvis 

over het mensonterende transport van 

Westerbork naar Sobibor  door  het 

Naziregime tijdens de Tweede  

Wereldoorlog.  

Indrukwekkend. Nooit vergeten! 
ISBN 978-90-72486-50-9 

Uitgave: herinneringscentrum  

Kamp Westerbork 

Een knuffel voor jou,  

van Sjoukje Drenth Bruintjes 

Autobiografisch werk van Sjoukje 

Drenth Bruintjes. Het is te bestellen 

bij de uitgeverij Roots van Sjoukje 

zelf via  

counselingpraktijk@planet.nl  

of  

www.winkelplein.nu/schrijvertje 

Telefonisch via nummer: 

06-55168867 

Waves van Sjoukje Drenth Bruintjes met dichterlijke 

vertellingen van de emoties omtrent het dreigende 

verlies van een vriendschap aan een sektarisch getinte 

structuur. Autobiografisch van Sjoukje Drenth 

Bruintjes. Het is te bestellen bij de uitgeverij  

Free Musketeers ( zie google) en bij Sjoukje zelf via  

counselingpraktijk@planet.nl of  

www.winkelplein.nu/schrijvertje 

telefonisch via  

nummer:06-55168867 

mailto:counselingpraktijk@planet.nl
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje
http://www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/
mailto:counselingpraktijk@planet.nl
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje
mailto:counselingpraktijk@planet.nl
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje


De zelfstandige praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes is een brede praktijk:  

Aan de ene kant van het spectrum psychosociale hulpverlening o.a. middels               

counseling, exitcounseling, mental coaching, vrije dansexpressie e.a..                 

Aan de andere kant van het spectrum de adviespoot: sportconsultancy.                                        

Denk daarbij aan sportmanagement, interim-management sportcomplexen, 

zwembaden e,d, alsmede het organiseren van sportevenementen.                          

Een uiterst gevarieerd aanbod, waarbij de kennis van al deze terreinen natuurlijk 

altijd ten voordele van iedere cliënt zal zijn.  
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  Spotlight 
 

    Kerstvakantie 
 

Counseling en Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

is wegens kerstvakantie gesloten 

van 20 december 2014 tot 5 januari 2015 

 

Cliënten die inmiddels cliënt in mijn praktijk zijn, 

kunnen de voicemail inspreken van de praktijklijn: 

0655168867  

of mailen naar counselingpraktijk@outlook.com  

Ik reageer zo spoedig mogelijk. 

 

Voor spoedsituaties verwijs ik  

gedurende de kerstvakantie naar 

naar uw huisarts, andere passende instantie of 112 

 

Wenst u informatie of wilt u een afspraak maken in 

mijn praktijk, dan kunt u dat op 2 manieren doen: 

Per telefoon: 0655168867 

Per mail: counselingpraktijk@planet.nl 

 

Gedurende de kerstvakantie  

kunt u het beste een email sturen.  

Ik reageer dan zo spoedig mogelijk in de mail  

na de vakantie. Indien u liever belt, dan kunt u de  

voicemail inspreken. Ook dan reageer ik zo spoedig 

mogelijk na de vakantie. 

 

Ik wens iedereen  

een Fijne Kerst en een Gelukkig 2015 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

 

 

Counseling & Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes/ 

Counseling en Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes  

 

 

Brugstraat 11 

9665ML 

Oude Pekela 

(consult op afspraak) 

 

Tel: 06-55168867 

 

Mail: counselingpraktijk@planet.nl 

 

Internet:  www.counselingpraktijk.nl 

               www.sektehulp.nl 

               www.slachtofferloverboys.nl 

In de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes kunt u voor terecht voor hulp en advies 

bij: stress, rouw en verlies verwerking, relatie problematiek, ADHD,  

schoolcounseling, bedrijfscounseling, conflictbemiddeling, begeleiding bij ziekte 

eenzaamheid en verslaving, slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektes,  

slachtoffers van geweld, slachtoffers van hersenspoeltechnieken/  

destructieve controletechnieken. Ook kunt u advies verzoeken omtrent zaken die 

met sportconsultancy te maken hebben, zoals methodische en didactische  

ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport bij scholen en  

sportverenigingen. 

Sjoukje Drenth Bruintjes geniet landelijke bekendheid wegens haar kennis en     

vaardigheden als exitcounselor ( hulpverlener van slachtoffers van sekten en  

loverboys) en als spreker. U kunt lezingen, workshops en trainingen aanvragen van  

Sjoukje Drenth Bruintjes.  

Bel: 06-55168867 of mail: counselingraktijk@planet.nl 
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Binnen afzienbare tijd zal het dan zover zijn: De zorg verandert per 1 januari 2015. In een reclamespotje hoor ik vervolgens dat u mee moet veranderen. Het lijkt 
wel alsof de overheid met dit reclamespotje wil zeggen dat, wanneer u maar mee verandert, alles vanzelf goed komt. U wilt vast wel mee veranderen. Het zal 

echter heel vaak niet kunnen. Uw ziekte verandert namelijk niet. Onze overheid heeft het over positieve verandering. Er is geen vuiltje aan de lucht lijken ze te 

zeggen. Maar u gelooft de overheid niet. Met het afsluiten van de contracten gaat het niet goed. Er is minder geld voor dezelfde problemen. Het is voor u niet 
duidelijk hoe de zorg er voor u uit zal zien na 1 januari 2015. Dus u maakt zich zorgen. Terecht vind ik. Logisch ook. O.k., bureaucratische  

misstanden gaan ze met de nieuwe aanpak misschien wel te lijf en ook is deze nieuwe aanpak een enorme bezuinigingsmaatregel die misschien wel nodig is. 

Maar het is iedereen duidelijk, dat wanneer men zoveel minder geld uitgeeft aan zorg, die zorg minder geleverd zal worden. De nieuwe aanpak lijkt ook wars van 
de werkelijkheid van iedere dag. Voor elkaar zorgen zouden we nog wel willen, maar in de meeste huishoudens werken beide partners. Wanneer er ook nog 

kinderen zijn, dan hebben ze het heel druk. Ik voorzie grote problemen vanaf 1 januari 2015. Verandering zal nodig zijn, maar volgens mij wil deze overheid nu 

te snel. Het lijkt wel alsof ze in hun voortvarendheid de zorgvuldigheid uit het oog hebben verloren. Verandering is echter gebaat juist bij die zorgvuldigheid. 
Sjoukje Drenth Bruintjes 

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/ 

7. Gratis intake bij relatie -stress en rouwproblematiek      

Half uur gratis consult i.g.v. 2 en half uur durend  

exitcounseling consult! 

Loopt uw relatie stroef, ziet u het niet meer zitten met uw partner, heeft u last van stress door  
omstandigheden of kunt u het verdriet over het verlies van iemand die u dierbaar is niet aan? Kom dan 

gerust eens praten met counselor/coach Sjoukje Drenth Bruintjes. Een gratis intake op deze zorggebieden 

maakt het iedereen mogelijk om eens te kijken of Sjoukje u wellicht naar beter vaarwater kan begeleiden.  
Zoekt u oplossingen voor een situatie waarin destructieve controletechnieken een kwalijke rol lijken te 

spelen, zoals bijvoorbeeld in situaties van slachtoffers van loverboys en slachtoffers van destructieve 

sekten en andere mogelijke situaties met hersenspoelen, dan kunt u een afspraak maken in de praktijk. Het 
eerste consult zal ongeveer 2 en half uur in beslag nemen waarvan Sjoukje slechts 2 uur in rekening zal 

brengen.  

 
Mocht u een afspraak wensen of eerst informatie wensen, dan kunt u een gratis oriënterend gesprek voe-

ren per telefoon: 0655168867. U kunt ook per mail contact opnemen: counselingpraktijk@planet.nl 

Voor meer informatie kunt u surfen op:  

www.counselingpraktijk.nl    www.sektehulp.nl    www.slachtofferloverboys.nl 
Redactie nieuwsbrief creative counseling 

8. Zorg verandert. Ziekte niet. 
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