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Kom naar een van de intrigerende
workshops/lezingen/trainingen
van
Sjoukje Drenth Bruintjes
of vraag er een aan
voor uw bedrijf/school/organisatie:

Loverboys: Het is OVER boys!
Brainwash is geen fictie!
Brainwash bestaat!
Stop Pesten Nu!
nader te bepalen locatie dichtbij de stad Groningen nader te bepalen datum

Kosten: euro 60,00 p.p.
Studententarief: euro 40 p.p.
Incl. koffie, thee e.d. en koek

Aanmelden of info kan via:
Tel: 06-55168867
of via:

counselingpraktijk@planet.nl
www.counselingpraktijk.nl
Lezingen/workshops/trainingen:
www.counselingpraktijk.nl/lezingen-workshops/

In dit nummer:
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Inleiding: Sekten Rapport 2013.
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Online Nieuwsbrief Creative Counseling

Counseling & Consultancy
Praktijk
Sjoukje Drenth Bruintjes
Sekten Rapport: Het warme bad en de koude douche.
Sekten Rapport heeft op macro niveau misstanden van
bescheiden omvang bij sekten gevonden en erkent dat de impact op individueel niveau schrijnend kan zijn.

iemand in de ban kunnen laten raken van een groep of persoon en wat ik
er als exitcounselor tegen kan ondernemen in mijn hulp aan de mogelijke
slachtoffers van hersenspoelen.

Een persoonlijke noot
Dit schrijven is niet bedoeld een volledige weergave te zijn van het
rapport. Daarvoor verwijs ik jullie graag naar de website van Buro
Beke, waarop het gehele
rapport te downloaden is.
Ik beschrijf de wijze
waarop het rapport bij mij
als exitcounselor met een
praktijk binnenkomt en
geef mijn mening over een
deel ervan. Complimenten
voor de medewerkers die
het rapport hebben
geschreven en dank voor hun belangstelling voor mijn visie en werk
als exitcounselor t.b.v. het rapport.

Conclusies
Dat het rapport concludeert dat er mensen zijn die slachtoffer zijn en dat
die gevallen schrijnend zijn, is fijn voor de erkenning van de slachtoffers.
Het onderzoek concludeert m.i. ook dat er weinig gevaar is voor het
ontwrichten van de samenleving, zich baserend op hetgeen zij hebben
gezien. Ik geloof wel dat hetgeen zij hebben gezien de conclusies die ze in
het rapport maken wel zal rechtvaardigen. Toch denk ik over de gevaren
voor de ontwrichting van onze samenleving een beetje anders.

Kritische noot
In het verleden heb ik gesproken met een oud ambassadeur van Israel, in
zijn tijd als ambassadeur gezeteld in Londen. We hadden het over mijn
werk als exitcounselor, over hersenspoeltechnieken en over hetgeen hij in
zijn beroep als ambassadeur was tegengekomen. Destijds waren de ”
selfbombings” van de Palestijnen een hot item. Ik vroeg hem hoe hij over
de oorzaak van dat fenomeen dacht. Hoe komt het dat er mensen zijn die
Op donderdagochtend 10 oktober begin ik zoals gewoonlijk de mail
zichzelf opblazen. “Dat is ook hersenspoelen”, reageerde hij. “Hen wordt
in mijn praktijk te lezen. Voor mij staat een kopje koffie. De hond,
een fantastisch verblijf met heel veel maagden daarboven voorgespiegeld.
een lieve Berner Sennen, snort een slaperig deuntje onder mijn
Het leven hier is niet belangrijk. Daarnaast is er de sociale druk van de
bureau. Het is nog rustig. ´s Middags komen cliënten in mijn praktijk groep waar ze in bivakkeren”. Dat destructieve controletechnieken hierin
en anders dan anders heb ik deze ochtend geen skypeconsulten met
een rol lijken te hebben gespeeld kan erop wijzen dat destructieve
mijn cliënten. Tijd voor een rustige start in mijn praktijk. Ik neem een controletechnieken zo´n grote impact kunnen hebben dat een samenleving
nipje van mijn koffie. Voor ik verder kan lezen in mijn mail, gaat de erdoor ontwricht kan worden, is mijn opvatting. Het is maar net hoeveel
telefoon. Het is een journalist die mij vertelt dat het Sekten Rapport
mensen onder invloed van destructieve controletechnieken staan en vooral
uit is en dat ze me graag willen interviewen over de wijze waarop
wat het doel is van de beweging die deze technieken gebruikt. In mijn
mensen onder invloed van een destructieve sekte kunnen komen. Ik
praktijk speelt ook het probleem van jongeren die naar Syrie gaan om daar
stem erin toe. Ze zullen er al gauw zijn en ik wil me voorbereiden: de te gaan vechten voor de rebellen. De verhalen die cliënten vertellen over
hond moet nog even wandelen, de konijntjes moeten hun voer en de
de wijze waarop deze jongens worden geronseld, lijken m.i. als 2 druppels
rest van de mail moet nog gauw even gelezen op urgentie en ja…na
water op de wijze waarop destructieve sekten m.b.v. destructieve
de wandeling met de hond zal ik me nog even rustig willen focussen controletechnieken mensen in hun ban laten raken. In Belgie lijkt dit toch
op de interviews. Ik sta nog maar net met onze hond bij de deur om te een groot probleem te worden. Of het de samenleving in Belgie ontwricht
vertrekken of de telefoon gaat weer: interview…over hersenspoelen
zal ik niet durven concluderen, maar het komt op mij wel over als een
De hond dartelt vrolijk om me heen, terwijl ik de journalist te woord bedenkelijke ontwikkeling. Volgens mij kunnen bewegingen wel degelijk
sta. Het duurt even. Wandelen kan niet meer. Er staat dan over enkele een groot gevaar vormen voor de veiligheid in de samenleving, maar
minuten een tv ploeg voor de deur en ik wil me er even op focussen. vereist een heldere conclusie daarover wellicht nog meer onderzoek.
De hond kijkt een beetje sneu, maar ik beloof haar dat ik dat later op
de dag goed zal maken. De rest van de dag lijkt een rollercoaster
Compliment
waarin ik zit: interviews en cliënten wisselen elkaar af. Ik heb weer
Na dit kritische geluid over het rapport, wil ik benadrukken dat ik blij ben
vele malen uitgelegd hoe hersenspoeltechnieken werken, wat het met met dit rapport. Er is aandacht vanuit de overheid voor sekten
mensen doet en hoe ik de mogelijke slachtoffers van hersenspoelen
problematiek. Het geluid dat deskundigen, voormalige slachtoffers van
naar beter vaarwater begeleid.
destructieve sekten, hun familieleden vinden dat er behoefte is aan meer
informatie en doorverwijzingsmogelijkheden alsmede een luisterend oor,
klinkt helder door in dit rapport. Dat is goed. Er staat dat er meer aan
EditieNL
´s Avonds zie ik EditieNL. Het resultaat van een van de interviews.
gedaan moet worden aan de problematiek van slachtoffers van
Wel goed…alleen…editieNL suggereert met enig knip en plakwerk
destructieve sekten. Ook wordt de mogelijkheid van exit - counseling
dat ik gezegd zou hebben dat de Noorse Broeders een sekte vormen
daarvoor genoemd en dat dit gaat om een particulier initiatief ….mijn
waarin de mensen gebrainwasht zouden worden. Ik heb dat natuurlijk particulier initiatief in Nederland o.b.v. toen reeds aanwezige kennis en
niet zo gezegd. De rest is wel o.k. maar dit heb ik niet gezegd. Zoiets werk met exitcounseling van de ICSA ( International Cultic Studies
zeg ik nooit. De oplettende kijker zal opgemerkt kunnen hebben dat
Association) en de exitcounselors die hier lid van zijn, net als ik dat ook
je me zoiets ook niet op beeld ziet zeggen. Wat ik wel heb gezegd:
ben: Ik doe dit werk al meer dan 10 jaar. Mijn praktijk bestaat al bijna 9
” er komen mensen van verschillende bewegingen in Nederland, o.a. jaar. Ik was een pionier toen ik eraan begon. Ik heb moeten vechten voor
van de Noorse Broeders, in mijn praktijk die zich slachtoffer voelen
erkenning, zowel voor mijn kennis en werk als voor de problematiek van
van de handelswijze van die beweging. Hun klachten lijken als 2
slachtoffers van hersenspoelen. Grote destructieve sekten hebben
druppels water op klachten van mensen die slachtoffer zijn van
geprobeerd mijn zeggingskracht te ondermijnen. Voor hen ben ik al die
destructieve controletechnieken. Ze zijn ook geholpen met mijn
jaren een luis in de pels. Ik heb leren omgaan met hun intimidaties.
methode van hulp hierin: exit counseling“.
Dat heeft me veel geld en energie gekost. Gelukkig niet voor niets.
Voor de uitzending van Editie NL: Sekteleed onderschat. Mocht de
link niet werken, dan kunt u de uitzending vinden onder uitzending
De weg naar erkenning
gemist editie nl donderdag 10 oktober 2013.Voorbeeld van
De ” strijd” die ik als pionier in exitcounseling heb moeten voeren, werpt
berichtgeving in de regionale dagbladen: De Limburger.
al enige jaren zijn vruchten af: Ik geef al vele jaren trainingen, in company
trainingen, workshops, lezingen preventielessen voor allerlei
hulpverlenersorganisaties, het onderwijs, de politie enz. Ik heb de office
Distantie
Het is vervelend wanneer er slordig wordt omgesprongen met de
medewerkers van sektesignaal getraind voor hun werk met slachtoffers
zorgvuldigheid die ik in mijn formulering over zulke kwesties hanvan destructieve sekten aan de telefoon. Alberto Stegeman was hier voor
teer. Meestal gaat het wel goed, begrijpen journalisten het belang
achtergrond informatie over de werking van destructieve controle m.b.t.
ervan om zorgvuldig te formuleren. Ook bij EditieNL is dat meestal
zijn programma over Miracle of Love. De problematiek van slachtoffers
o.k. Vandaag gaat het voor een klein deel in de uitzending mis. Ik
van destructieve sekten staat open en bloot op de kaart in Nederland.
heb niet over de Noorse broeders gezegd wat EditieNL suggereert. Ik Dat is een goed begin. Dank je wel allemaal!
distantieer mij dus ook nadrukkelijk van de suggestie dat ik gezegd
Ik ga natuurlijk verder met mijn werk als exitcounselor en spreker/trainer
zou hebben ” dat de Noorse broeders een sekte is waarin mensen
op dit terrein.
gebrainwasht worden”. Dat er mensen vandaan komen die klachten
Met een hoop vriendelijkheid denk ik over het interview van Buro Beke
hebben die als 2 druppels water lijken op klachten van slachtoffers
met mij t.b.v. het sekten rapport, de schakel als doorverwijzer die
van destructieve controletechnieken heb ik wel gezegd en daar sta ik sektesignaal kan zijn en mijn training aan hun front office mederwerkers.
ook achter.
Het is fijn niet meer de enig roepende in de woestijn te zijn.
(Dit arikel is ook te lezen via: http://www.sektehulp.nl/sekten-rapport/)
Het Sekten Rapport
Buro Beke is door de overheid gevraagd om een onderzoek te doen
according to my perception,
naar sekten in Nederland. Op het rapport staat vermeld dat het om
Sjoukje Drenth Bruintjes
een onderzoek gaat naar nieuwe religieuze bewegingen en de
toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg. Ik was en
www.sektehulp.nl
ben blij dat er een onderzoek is geweest. Ik heb mijn medewerking
www.counselingpraktijk.nl
verleend in die zin dat ik over mijn ervaringen als exitcounselor in
mijn praktijk heb gesproken, hoe destructieve controletechnieken
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2 Een rondreis door
Amerika: Mormonen
Afgelopen zomer
was ik met gezin
en grote groep
leuke
medereizigers op
rondreis door
West Amerika.
( zie kaartje hierboven)
Een reis vol impressies van natuur en
cultuur van de Amerikanen. Van de
sixtees sfeer in LA naar Grand Canyon en
Brice Canyon tot de bijna onmogelijke
stad in de woestijn: las Vegas en het
schitterend grote en toch knusse San
Francisco met haar Golden Gate Bridge en
gezellig oude trammetjes van weleer. Een
prachtige reis.
Sjoukje Drenth Bruintjes op de Golden Gate in San
Zo kwamen we ook terecht in de staat
Francisco bij een noodoproep telefoon die ook een
Utah, waar we in Brice Canyon hebben
alarmknop is indien“crisis counseling”noodzakelijk is.
gewandeld. Nou ja wandelen….het was
Vooral ter voorkoming van mensen die van de brug af
meer
willen springen. Geweldig om mijn vak zo te ontmoeten.
klimmen en
dalen over
soms
glibberige
rotsen en
steentjes.
Brice Canyon Een mooie
ervaring in overweldigende natuur.
We verbleven hier in een hotel van een
Mormonen familie.
Erg bijzonder, vooral voor mij als
Exitcounselor: In mijn praktijk heb ik
Een knuffel voor jou,
Waves van Sjoukje Drenth Bruintjes
mensen ondersteund die zich slachtoffer
van Sjoukje Drenth Bruintjes
met dichterlijke vertellingen van de
Autobiografisch werk van Sjoukje
emoties omtrent het dreigende verlies
voelden van de leefwijze van Mormonen.
Drenth Bruintjes. Het is te bestellen
van een vriendschap aan een sektarisch
bij de uitgeverij Roots van Sjoukje
getinte structuur. Autobiografisch van
Hun klachten bevatten o.a. dwangsituaties
zelf via
Sjoukje Drenth Bruintjes. Het is te
omtrent het uithuwelijken van nog zeer
counselingpraktijk@planet.nl of
bestellen bij de uitgeverij
Free Musketeers ( zie google) en bij
jonge kinderen en contactbreuken tussen
www.winkelplein.nu/schrijvertje
Sjoukje zelf via
counselingpraktijk@planet.nl of
enerzijds dierbaren in de wereld van de
telefonisch via nummer:06-55168867
www.winkelplein.nu/schrijvertje
telefonisch via
nummer:06-55168867

Jaargang 9; september/oktober 2013
“ Mensen gaan altijd terug naar de beul”, zei de maan.
“ Niet altijd” , antwoordde ´t schrijvertje ;-)
Sjoukje Drenth Bruintjes/´t schrijvertje
Mormonen en anderzijds zij die niet
langer de voorgeschreven weg van de
Mormonen wilden bewandelen.
Utah is een Mormonen staat. Ik bedoel:
Utah is gesticht door Mormonen. De
meeste macht is in handen van
Mormonen. Dat feit lijkt de uitstraling en
beleving van zo´n staat te beïnvloeden.
Zo reisde ik met het reisgezelschap door
dorpen waar alle gordijnen van de huizen
gesloten leken en geen mens op straat
leek te zijn. Het leek er uitgestorven,
zoals ook de spookstadjes in Amerika
uitgestorven lijken te zijn met dit
verschil dat alle huizen goed
onderhouden leken, geen ingestorte
daken zandweggetjes waar vroeger de
cowboys met paarden hun weg gingen.
Alles behalve dat. Zeer goed
onderhouden huizen. Goed verzorgde
wegen. Prachtige natuurgebieden….en
hele dure restaurants, zo bleek later na
een heerlijke Amerikaanse steak en
route ;-)
Eenmaal in Brice Canyon kwam er leven
in de brouwerij. Het hotel en andere
activiteiten, winkeltjes en vervoer gericht
op Brice Canyon, bleek een geoliede
machine. Succesvolle ondernemer, die in
zijn winkel de mormonen bijbel
verkoopt en aanverwante boeken waarin
polygamie wordt gepropageerd. In het
grote restaurant veel vrouwen en hun
kinderen aan het werk. Een grote familie.
Familiezaak in wel de meest brede zin
van het woord, dacht ik. Utah, de staat
van de Mormonen, waar een harem heel
gewoon is.“ Geen personeel tekort,
goedkoop personeel”….dat was wat me

te binnen schoot bij het zien van deze
geoliede machine. Terwijl ik aan mijn toetje
zit in dit restaurant,
denk ik aan de
cliënten in mijn
praktijk, de kinderen die zouden
worden
uitgehuwelijkt..zo
jong nog. Dan kijk
ik nogeens het
restaurant in. Ik zie
veel kinderen van
Sjoukje bekijkt Mormonen bijbel
Mormonen gezinnen die er, zo te
zien aan de goede contacten met de ondernemers van dit hotel en te horen aan hun
gesprekken,
regelmatig op
vakantie lijken
te zijn in Brice
Canyon bij deze
Mormonen
Boeken waarin polygamie wordt gepropafamilie. Ze
geerd in Brice Canyon, Utah.
kennen elkaar
heel goed, zo
komt het over. Het lijkt wel een reünie in
het restaurant waarin iedereen het vriendje
van de eigenaars van dit complex wil
zijn...bijna iedereen dan.
Tijdens onze wandeltocht door Brice Canyon zag ik dat de vrouwen in de Mormonen
families in lange spijkerrokken de
glibberige rotsen beklommen. De rokken
beklemden de benen van de vrouwen en
ook jonge meisjes terwijl ze behoedzaam
achter een man de route in Brice Canyon
vervolgden.
Sjoukje Drenth Bruintjes

3. Een rondreis door Amerika: Scientology
Scientology lijkt beetje bij
beetje haar rookgordijn te
verliezen. Meer mensen
horen en zien de ellende die
deze gesloten overkomende
groep teweeg lijkt te brengen door b.v. het verhaal
van
Jenna Miscavidge Hill.

Aanrader: Boek van Jenna Miscavidge
Hill over de mogelijk destructieve invloed
van Scientology op haar kindertijd, jeugd
en volwassen leven.

“ 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!”
Sjoukje Drenth Bruintjes
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4. Pesten en Cyberpesten

de nieuwe rekruut zegt dat hij heeft gevonden
wat hij heeft gezocht. Dat is het moment waarop
een manipulator zijn vinger weet te leggen.
Vanaf dat moment raakt de nieuwe rekruut in de
tang van een “aai poesje aai poesje weg poesje
systeem” waarin het willen plezieren van de
groep/leider het doel zal zijn. Niet willen verliezen wat je eindelijk lijkt te hebben
gevonden. Dit spel gaat soms schuil achter
wetenschappelijk overkomende begrippen. Niet
altijd natuurlijk. Dat is het probleem. Het is
moeilijk de rotte appel te vinden.
Het is bijzonder om als exitcounselor plots voor
de deur van het hoofdkantoor van Scientology
in Hollywood te staan, maar hiernaast zie je dat
dit is gebeurd.
In mijn praktijk
begeleid ik ook
mensen die klachten
hebben over
Scientology. De
klachten lijken als 2
druppels water op
klachten van mensen
die slachtoffer zijn van
hersenspoelen in een
destructieve sekte.

Pesten is een fenomeen in onze
samenleving. Het bestaat al sinds
mensenheugenis en maakt nog steeds
op pijnlijke wijze slachtoffers. De
laatste tijd is het extra in de
aandacht komen te staan vanwege
een nieuwe uitbreiding van
pestmogelijkheden: cyberpesten.
Cyberpesten is kort gezegd pesten via
internet chatrooms, facebook, enz.
Scientology. De naam doet iets
De definitie van pesten: er is sprake
wetenschappelijks vermoeden. Die associatie
van pesten wanneer het gaat om
heb je automatisch bij begrippen zoals
langdurige, intentionele,
bijvoorbeeld scientology, skepsis, education,
herhaaldelijke, negatieve acties in een
essence en andere. Niemand denkt in dat geval
situatie waarin sprake is van
in eerste instantie aan bedrog, manipulatie en
machtsongelijkheid.
hersenspoelen. Dat maakt het ook zo moeilijk
Met de komst van het internet is er een
om te weten wanneer je wel en wanneer je niet
dimensie in pesten bijgekomen:
met een integere organisatie te maken hebt.
Cyberpesten.
Mijn antwoord op de vraag hoe t komt dat
Cyberpesten heeft enkele specifieke
mensen erin trappen is meerledig. Enkele redeeigenschappen: Bij cyberpesten wordt
nen: Ieder mens heeft een achilleshiel en het
gebruik gemaakt van elektronische
staat niet op de voordeur of het om een
middelen, het ontbreken van non
destructieve sekte gaat of niet. Destructieve
verbale communicatie/cues, de
sekten noemen zichzelf meestal geen
anonimiteit van de pester, dat een groot
destructieve sekte. Het is er leuk...totdat er een
publiek in korte tijd bereikt kan worde.
moment komt waarop een manipulatief systeem
En het houdt niet op na school of
zijn vinger weet te leggen: Het moment waarop
werktijd maar dringt door tot thuis.
Het ontbreken van non verbale communicatie/ non verbale cues, leidt ertoe
5 “ Oude beuken ”,
dat pester en slachtoffer elkaars reacuit dichtbundel “ Een knuffel voor jou” van Sjoukje Drenth Bruintjes.
ties en intenties minder goed kunnen
© Uitgeverij Roots/Sjoukje Drenth Bruintjes
waarnemen en inschatten. Internet
zorgt ervoor dat het pesten na
Soms zit ik onder een oude beuk
Een gedichtje uit de dichtbundel
schoolwerk tijd niet ophoudt, maar
in mijn gedachten verdwalend
“ Een knuffel voor jou” van
zelfs 24 uur per dag door kan gaan. Ik
totdat die beuk begint te praten
Sjoukje Drenth Bruintjes. Het is verkrijg- heb een combinatiemethode
over de tijd die je vroeger noemt
baar bij de online shop van Sjoukje: Boek ontwikkeld om pesten en cyberpesten
en educatie Shop Sjoukje Drenth Bruinbeide tegen te gaan. Zie daarvoor:

Soms liggen we in een deuk
die beuk en ik, schouder ophalend
over de rimpels in alle maten
ze blijven, hoe je ook boent.
´t Schrijvertje, Sjoukje Drenth Bruintjes©

tjes
Link daarvoor naar:
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje/

Redactie Nieuwsbrief
Creative Counseling

http://www.counselingpraktijk.nl/pesten/

Daarnaast bied ik mijn lezing/
workshop aan: Stop Pesten Nu, voor
scholieren in het basisonderwijs
( groep 7/8) en middelbaar onderwijs.
Zie: Stop Pesten Nu op mijn lezingen
en workshops website.

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: http://www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/
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6. 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.

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

Mocht u een afspraak wensen of eerst informatie wensen, dan kunt u een gratis oriënterend gesprek voeren per telefoon:
0655168867. U kunt ook per mail contact opnemen: counselingpraktijk@planet.nl
Natuurlijk kunt u ook surfen op www.counselingpraktijk.nl en www.sektehulp.nl

Online nieuwsbrief Creative Counseling
© Sjoukje Drenth Bruintjes
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7. Zwölf Stämme/ Twelve Tribes/Twaalf Stammen
De Duitse politie heeft een inval gedaan bij de Zwölf Stämme, een streng christelijk gesloten groep die
oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt. Volgens de Duitse politie worden de kinderen
mishandeld. Volgens hun informatie zijn kinderen van 1 tot 17 jaar meegenomen. De kinderen worden voorlopig in pleeggezinnen gehuisvest. Baby's jonger dan 1 jaar mogen nog bij hun moeder blijven.
Volgens Duitse media gingen de kinderen zonder enig verzet met de politie mee. Alfred Kanth van de
Duitse Jeugdzorg maakt, volgens de Duitse krant Bild, kenbaar nog nooit zo´n emotieloos afscheid tussen
kinderen en hun ouders te hebben gezien als bij deze beweging.
Twelve Tribes werd in de jaren '70 van de vorige eeuw opgericht. Ze produceren alles zelf en de kinderen
gaan niet naar een reguliere school, omdat de gemeenschap vreest voor de invloeden van buitenaf.
Volgens informatie in de media heeft deze beweging vaker problemen gehad in Duitsland, vanwege haar
thuisonderwijssysteem. Zwölf Stämme/Twelve Tribes is in het verleden herhaaldelijk in het nieuws gekomen wegens beschuldigingen van kindermishandeling en racisme, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
Mijns inziens worden deze kinderen alleen al door thuisonderwijs teveel geïsoleerd van andere kinderen in
onze samenleving. De kinderen van de Twelve Tribes zullen b.v. de sociale vaardigheden en allerlei nieuwe
ontwikkelingen in de samenleving volgens mij niet voldoende meekrijgen. Alleen dat al zal van invloed
kunnen zijn op deelname in de samenleving. De kinderen leren te functioneren binnen de Twelve Tribes. Ze
ontwikkelen m.i. waarschijnlijk onvoldoende vaardigheden om ook buiten de Twelve Tribes actief aan de
samenleving deel te nemen.
Voor meer informatie hierover zie: http://www.sektehulp.nl/zwolf-stamme-twelve-tribestwaalf-stammen/
Sjoukje Drenth Bruintjes

Spotlight

Counseling en Consultancy praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes
Nieuwe lezing / workshop
Stop Pesten Nu
van
Sjoukje Drenth Bruintjes
Kom naar deze lezing/workshop
of vraag het aan voor uw school of andere organisatie
Bel: 06-55168867 / mail: counselingpraktijk@planet.nl
Of surf naar:
http://www.counselingpraktijk.nl/stop-pesten-lezing-workshop/

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. en aan de andere kant van
het spectrum de adviespoot: sportconsultancy
( denk 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.

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

