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Nieuws uit o

Lunteren

Poppenvilla
groot succes

Met veel plezier is
de villa ingewijd in
Praktijk Sorghvliet.
De kinderen hebben
maar 1 nadeel
ontdekt: ze passen
er zelf helaas net
niet helemaal in!!

ledereen welkom:
geniet en ervaar;
ontspan en
ontwerp nieuwe
plannen!

"Gek of gewoon: iedereen blii !!!!

Met dank aan:
Florine & Jeroen

Feest in de
Vi[a!!#6

Met allerlei
creatieve
materialen is de
villa van een huis in
een thuis
omgetoverd zodat
de nieuwelingen
zich wel happy
moeten voelen.

BRON: Sorghvliet.
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Hier vind je
informatie
waarom en hoe
er met de villa
gewerkt kan
worden binnen
speltherapie.

De informatie is niet
volledig en vereist enig
inzicht in therapeutische
processen.

Doelen in de therapie

Binnen families, binnen in
huis, moet het voor een kind
veilig zijn en veilig voelen om
in alle opzichten stabiel te
kunnen ontwikkelen. Kinderen
die dat niet hebben kunnen in
speltherapie zich uiten zodat
er opgeruimd kan worden.
Prachtig als dit
clean i ngsproces ondersteu nd
kan worden met spel in de
villa. Dat doet heel veel met
kinderen: dut"f je je pijn, angst
en verdriet te laten zien?

Na het uiten komt er meestal een
moment van rust. Of eerder ziin die
momenten er al als een uiting van
een verborgen wens: geef mij rust!!!
Allebei helende processen om
ruimte te maken voor nieuwe
concepten die uitgeprobeerd
mogen en kunnen worden in de
veilige omgeving van de spelkamer.

Spel is DE communicatie van het kind!!!!

Rus



Spelen werkt!!!!!!

Wat is er mooier om te zien dan
dat het huis zich vult met fijne,
mooie momenten. Mornenten van
HOOP, van VREDE, van SAMEN
zijn, samen dingen doen. Van
opruimen en schoonmaken, van
feestjes vieren!!!!
Hoe anders je ook bent, je mag in
mijn huis!! Lelijk, stout, druk,
langzaam, what ever, aannames
zijn uitvindingen van volwassenen,
de kinderen zien dit nog niet en
laten alles er zijn.

Bedankt * Bedankt*
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De kinderen van Praktiik Sorghvliet ziin
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