Rots en Water
maakt kinderen
weerbaar
Je grenzen aangeven is voor kinderen vaak moeilijk.
Soms is het zelfs lastig om je überhaupt van die grenzen
bewust te zijn. Kinderen hebben ook niet altijd de tools
om gepast te reageren. Hierdoor kunnen ze in conflict
komen met anderen én met zichzelf. De succesvolle training Rots en Water helpt om steviger in je schoenen te
staan. Je kunt er je sociale vaardigheden, weerbaarheid,
zelfkennis, zelfreflectie en zelfvertrouwen mee vergroten.
Hannah Mennens van Trajekt coördineert en geeft de training aan kinderen van 7 tot 12 jaar: “Rots staat voor de kracht in jezelf en je eigen weg
gaan. Water staat voor hoe je in verbinding staat met je omgeving. Ieder
kind heeft zowel Rots als Water in zich. Door actief bezig te zijn, ervaar
je direct het effect van je houding en handelen. Zo krijgen kinderen meer
respect voor zichzelf én anderen.”

Actief en ontspanning
Meerdere keren per jaar schrijft Trajekt alle basisscholen hierover aan,
die op hun beurt ouders inlichten. “De training omvat tien lessen van een
uur. In een gymzaal ga ik wekelijks met de jongens en meisjes aan de slag.
Actieve, fysieke oefeningen wissel ik af met mindfulness en ontspanning.
Het is prachtig als je ziet met hoeveel plezier ze alle spellen meedoen en
hoe hun zelfvertrouwen groeit. Daarnaast organiseer ik twee infoavonden
voor ouders en ik mail hen oefeningen waar ze mee aan de slag kunnen.
Zo halen we het meeste uit de samenwerking tussen ouder, kind en trainer.”

Lekker in je vel
Hannah vindt de training onmisbaar in elk kinderleven. “Je krijgt ervaringen en tips voor in je levensrugzak. Die kunnen helpen om lekker in je vel
te zitten, zelf problemen op te lossen en stevig en vol vertrouwen in het
leven te staan. Het effect van de training is wetenschappelijk bewezen.
Ouders en kinderen zien soms dat er grote stappen zijn gezet, ik vind
ook de kleine stapjes heel waardevol.”

In januari en maart 2017 starten nieuwe Rots en Water trainingen.
Deelname is geheel gratis. Wilt u meer weten of uw kind aanmelden? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur met Trajekt
Heuvelland 043 763 00 50.

Miranda
Muitjens-Prevaes

Neel
Bastiaens

Een goede band tussen ouder en kind
De geboorte van een baby is meestal een fantastische
gebeurtenis. Toch is de start met een nieuw kind niet altijd
even gemakkelijk. Vooral als je moet wennen aan je baby of
aan je nieuwe rol als ouder. Dat is helemaal niet erg, vinden
de jeugdverpleegkundigen Miranda Muitjens-Prevaes en
Neel Bastiaens van Envida. Vanuit het consultatiebureau helpen zij ouders om de hechting met hun kind te stimuleren.
“Het consultatiebureau heeft oog voor het gehele gezinssysteem. Naast
het meten, wegen en vaccineren, is er veel aandacht voor een veilige
hechting tussen ouder en kind. Want een goede band is een basis voor een
gezonde ontwikkeling waarmee je gedrags- en ontwikkelingsproblemen
kunt voorkomen”, vertelt Miranda. “Bij Envida zijn we in 2014 gestart met
scholing. Daardoor krijgen we nog meer oog voor die emotionele band en
- het belangrijkste van alles - we kunnen het beter onder woorden brengen. Van Paulien Kuipers, hechtingspsycholoog bij Stichting Kinderleven,
leren we om snel te ontdekken waar de hechting niet lekker loopt én om
het aan te kaarten. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uit heel Limburg doen inmiddels mee aan Focus op Hechting. Dus ook wij vanuit de
consultatiebureaus in Eijsden en Margraten.”

Ieder op z’n eigen manier
Collega Neel geeft aan dat de ouder-kindrelatie in de meeste gezinnen
soepel en vanzelf loopt. “En zo niet, dan ondersteunen we met tips om
de balans terug te vinden. We adviseren bijvoorbeeld hoe je je baby kunt
troosten of hoe die beter kan slapen of eten. Praten tegen je kind en het
zo voorbereiden op een nieuwe situatie helpt goed, hoe klein het ook is.
En we leren ouders om beter te vertrouwen op zichzelf.” Miranda en Neel
benadrukken dat je het als ouders zelden niet goed doet, iedereen heeft
de beste intenties. “Wij geven adviezen en ouders kiezen zelf wat het beste
past, want zij kennen hun kind tenslotte het beste. Ieder doet het op zijn
eigen manier, vanuit zijn eigen kracht.”

Problemen bespreekbaar maken
Dankzij Focus op Hechting zijn al mooie resultaten geboekt. Miranda en
Neel vinden dat ze problemen sneller signaleren. “Bovendien kunnen we
ze beter bespreekbaar maken. Omgekeerd vinden ouders het fijn om hun
verhaal te doen en openlijk hun beleving te uiten. Soms zijn we al tijdens
de zwangerschap of vanaf de kinderwens betrokken. Door een verminderde
hechting zo vroeg mogelijk voor te zijn, voorkomen we problemen op latere
leeftijd.”

