IN HET KORT

De PresentChild® Methode
PresentChild draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen
en hun opvoeders. Het is geschikt voor alle leeftijden.
Kindertolken zijn professionele hulpverleners uit verschillende disciplines die
middels de eenjarige ‘Training tot Kindertolk®’ de methode hebben leren
toepassen. Op de website vind je een geschikte kindertolk bij jou in de buurt.

Geef kinderen wortels,
geef ouders vleugels

Daar vind je ook meer informatie over de methode en het boek
‘Het Fluisterkind’ van Janita Venema, de initiator van de methode.
Het boek is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
De PresentChild methode is een prachtig en doeltreffend instrument binnen

TOEN EN NU

Het ontstaan van PresentChild
Er was eens een jongetje dat vaak ziek was, oud en serieus, hij wilde niet

gezinnen en ook in de kinderopvang, het onderwijs e.d.
Voor die werkvelden zijn speciale trainingsdagen ontwikkeld.
www.presentchild.com

spelen en hing alsmaar aan zijn moeder. Zij ondernam van alles om hem te

Wat kinderen
over ons leven
vertellen

helpen, maar hij werd pas beter toen zij zich woord voor woord in zijn verhaal
herkende. Hij ‘vertelde’ precies wat ze te doen had.

Uw gecertificeerde kindertolk voor de PresentChild® methode:

Toen ze daaraan begon was hij binnen een week beter, speels, blij en vermaakte zichzelf. Voor haar zelf was het de grootste ommekeer in haar leven.
Meer weten? Lees het boek ‘Het Fluisterkind’ van Janita Venema.
Inmiddels zijn er vele kindertolken in Nederland en België en worden ze ook
in andere landen opgeleid. We werken in gezinnen, onderwijs en de kinderopvang. Verder zijn we onderweg naar een wetenschappelijk onderzoek
om de effectiviteit van de methode te laten meten. Die gestrande moeder had
geen idee dat dit zo belangrijk, groot en succesvol zou worden...!
PresentChild® en Kindertolk® zijn geregistreerde merken.

Een oplossing vanuit de kern
voor kinderen én hun ouders / opvoeders

VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

Kinderen helpen ons...
om er zelf beter van te worden
Een kind dat het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt of vaak
ziek is, is een bron van zorg. Toch kan juist dit kind positieve ontwikkelingen brengen in het gezin, of zelfs in de groep of klas.
PresentChild maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van onze kinderen. Via hun gedrag,
spel, (leer)ontwikkeling en / of klachten tonen kinderen op een heldere en
liefdevolle wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.

ERVARINGEN

Reacties van ouders:
Bert is een jongen met volkomen passieve darmen en een groeistilstand. Zijn
medicatie helpt steeds maar even. “Door ‘PresentChild’ begreep ik voor het eerst
in mijn leven dat ík stilstond en passief was. En ik had het niet eens in de gaten!
Ik deed alles om Bert te geven wat ik had gemist maar had mijn eigen leven finaal
afgeschreven. Pas toen ik me van dat idee ‘ontlastte’ en mezelf groeikansen gaf

PresentChild
helpt kinderen
via hun ouders

via een baantje, waar ik bovendien een lieve man ontmoette, raakte Bert definitief van zijn klachten af en groeide hij weer. Mijn liefde voor mijn zoon heeft zich
enorm verdiept. Hij heeft mij in mijn kracht gezet. En als ik mijzelf geef wat nodig
is dan geef ik hem een heel belangrijke boodschap mee voor zijn leven.”

Het verhaal over een kind wordt door de kindertolk op methodische wijze ver-

CONSULT OF OUDERCURSUS

taald waardoor het ineens over het leven van de vertellende ouder gaat. Dat

Ontdek wat je kind over jouw leven vertelt

raakt een snaar van binnen, geeft inzicht, motiveert en brengt verandering.
We worden in toenemende mate liefdevolle, krachtige
mensen en daarmee evenwichtige opvoeders.

Om er achter te komen welk geschenk je kind jou wil geven, kun je een bezoek

Precies dat is het wat kinderen in hun ei-

brengen aan een gecertificeerde kindertolk®. Die is er in getraind om de sig-

gen belang van ons vragen.

nalen van kinderen zo te ‘vertalen’ dat jij die kunt voelen en aannemen. Laat
je verrassen door de levensles van je kind voor jou. Jij vindt het toch ook fijn

Het bijzondere is dat de stappen

als je kind open staat voor jouw aanwijzingen?

die ouders in hun eigen leven
ondernemen zowel hen zelf ten

Je kunt die boodschap ook zelf ontdekken tijdens een oudercursus onder

goede komen als ook direct posi-

leiding van een kindertolk, in de dynamiek van een groep. Samen ontdekken,

tief doorwerken op de kinderen.

Het geschenk van
je kind waar je beide
beter van wordt

Ingrid vertelt:

uitwisselen, leren. Je kunt de oudercursus alleen of met een vriend(in) doen,

“Mijn dochter van twee was open en toegankelijk, maar plotseling wil ze door

maar het is ook heel fijn om dit samen met je partner te ondernemen.

niemand aangeraakt worden en kijkt ze afwerend als iemand haar benadert.
Na het consult is dit gedrag al snel verdwenen en we hebben niet eens iets bij

Indien nodig of gewenst krijg je bij een consult of tijdens de oudercursus ook

Simone gedaan! Ik kwam er achter dat ik raakbaarheid koppelde aan pijn en

adviezen of oefeningen hoe je de aanwijzingen van je kind concreet kunt toe-

hield de boot bij voorbaat af. Vanaf het moment dat ik dat kon voelen en mezelf

passen in jouw leven, relatie, werk of de opvoeding.

weer open stelde, was Simone de oude. Onvoorstelbaar. Ik begrijp nu hoe diep
de verbinding tussen ouders en kinderen is.”

Je vindt een kindertolk of oudercursus op www.presentchild.com

