Jaargang 10; (Dec. 2013) - Januari 2014 Online Nieuwsbrief Creative Counseling
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“ It always seems impossible, until it is done!”

Nelson Mandela.

Soms ook kreeg ik een onvriendelijk belletje
of intimiderend bezoek van de leiding van
enkele destructief en sektarisch overkomende
structuren.
Mijn Nieuwsbrief Creative Counseling gaat haar 10de Ik ben het allemaal te boven gekomen. Dat
heb ik gedaan door gewoon stug door te gaan
jaargang in. In januari 2015 bestaat mijn
met mijn werk als exitcounselor. Gedreven
Counseling en Consultancy Praktijk
door de drive om de ongelooflijk grote
Sjoukje Drenth Bruintjes/ Creative Counseling
misstand van de mogelijke impact van
destructieve controletechnieken op mensen in
10 Jaar officieel erkend hulpverlener, 10 jaar
onze samenleving aan het licht te brengen en
counselor/coach, 10 jaar exitcounselor.
de juiste hulp te bieden voor de slachtoffers
Sportconsultant en lerares lichamelijke opvoeding waren van hersenspoelen zoals slachtoffers van
10 jaar geleden niet nieuw. Deze beide takken van mijn
destructieve sekten en slachtoffers van
kunnen, vielen destijds wel voor het eerst onder de vlag
loverboys dat zijn.
van mijn nieuwe praktijk.
Een drive die mede is gevoed door het verlies
Met name 10 jaar exitcounselor is bijzonder en bleek een van een lief kameraadje en haar gezin aan m.i.
weg met hindernissen die ik succesvol heb weten te
misselijkmakende destructieve controle door
nemen.
een manipulatief systeem dat als 2 druppels
10 Jaar specialistische hulp aan slachtoffers van
water op een destructieve sekte lijkt.
destructieve controletechnieken ( hersenspoelen),
Inmiddels zijn er al veel mensen geholpen met
slachtoffers van destructieve sekten, slachtoffers van
mijn methode van exitcounseling.
loverboys, betekent ook 10 jaar “ luis in de pels” van
Van machteloze slaven van manipulatieve
manipulators en manipulatieve systemen.
machten zijn ze veranderd in de mensen die ze
Toen ik eraan begon, waren vriend en vijand het over 1
zelf zijn. Mensen met eigen kwaliteiten die
ding eens: “ Je staat tegenover een helaas min of meer
weer zelf aan het stuur van hun gedrag,
getolereerde vorm van geweld, waarin de
denken en voelen staan. Ze zijn weer naar
ongrijpbaarheid ervan de macht is die je lijnrecht
school gegaan, studeren of hebben werk
tegenover je zult vinden”.
gevonden. Ze hebben een mooie relatie
Ik vond dat geweld en de ongrijpbaarheid ervan vanaf dag opgebouwd of inmiddels een fijn gezin met
1 van het bestaan van mijn praktijk en in mijn beroep als kinderen. Soms heb ik al snel het mooie
exitcounselor inderdaad tegenover mij. Maar die
resultaat, soms duurt het wat langer.
ongrijpbaar overkomende macht vond
Het is me gelukt om met mijn visie, inzichten,
tegenover zich: mijn praktijk en mijn kennis en
kennis, ervaring en werk een positief verschil
vaardigheden als exitcounselor.
te maken voor slachtoffers van hersenspoelen
In de eerste jaren was ik “ not amused “ over de backlash en hun sociale omgeving.
activiteiten van sommige m.i. manipulators en
Ik heb voldoening in mijn werk en ben trots
manipulatieve systemen. Er zijn pogingen ondernomen
op mijn praktijk. Dat geldt voor mijn werk als
om mijn naam door het slijk te halen. Bij gebrek
exitcounselor, maar ook voor mijn werk als
materiaal, maakten sommigen een schilderij van een
counselor/ coach, spreker en sportconsultant.
situatie waarbij ze alleen de kleuren die hen pasten
gebruikten om zo een onjuiste perceptie van mijn
“Ik hoal voart erin mit vaste haand!” en wens
persoonlijkheid, mijn werk of kwaliteiten te schetsen.
iedereen een fantastisch en gezond 2014.
“ Perceptie manipulatie” als middel in een poging om
Sjoukje Drenth Bruintjes.
mijn zeggingskracht als exitcounselor te ondermijnen.

Inleiding: Het 10de jaar!

Op naar 10 jarig bestaan Counseling & Consultancy
Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes.

Kom in 2014 ook naar een van de
intrigerende workshops/lezingen van
Sjoukje Drenth Bruintjes.

10 jaar!

Nu opgave als belangstellende mogelijk voor de
volgende lezingen/workshops of vraag ze als
incompany lezing/training/workshop aan voor uw
bedrijf/onderwijsinstelling of andere organisatie:

Loverboys:
Het is OVER boys!
Brainwash is geen fictie!
Brainwash bestaat!
Stop pesten NU!
op nader te bepalen locatie dichtbij de stad
Groningen en nader te bepalen datum in 2014
In company is op locatie van de organisatie.
Kosten: euro 60,00 p.p.
Studententarief: euro 40 p.p.
Incl. koffie, thee e.d. en koek
Kosten in company lezing/training/workshop in
nader overleg.

Aanmelden/offerte aanvragen of info kan
via:
Tel: 06-55168867
counselingpraktijk@planet.nl
www.counselingpraktijk.nl
www.counselingpraktijk.nl/lezingen-workshops/
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2. Sjoukje Drenth Bruintjes spreekt op Internationale Vrouwendag in Assen: Vrijheid!
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In 1978 werd de Internationale
Vrouwendag op 8 maart door de
VN als feestdag erkend.
nale Vrouwendag in Assen. Het
Aandacht voor de positie van vrouw
thema van de Internationale Vrouis geen overbodige luxe,wanneer je
wendag in 2014 is: VRIJHEID.
Sjoukje Drenth Bruintjes
je realiseert dat vrouwen vormen
Sjoukje zal het begrip vrijheid en
50% van de wereldbevolking vorvrouwen op haar geheel eigen en intrigerende wijze uit
men, 66% van al het werk doen, en
de doeken doen: Wat hebben vrijheid en de blik op
vrouwen in onze samenleving met elkaar te maken? Hoe slechts 10% van het wereldinkomen
verdienen. Zo verdienen vrouwen in
vrij zijn vrouwen in Nederland? Wie beschermt de
Nederland gemiddeld 23% minder dan mannen.
vrouwen van wie de vrijheid is afgenomen? Sjoukje
Sjoukje is in haar werk vaak met het thema vrijheid
Drenth Bruintjes spreekt erover in haar speech:
bezig. Als exitcounselor begeleidt ze slachtoffers van
Vrijheid? Het zit in jou!
Een beetje geschiedenis over de Internationale
hersenspoelen, slachtoffers die hun zelfbeschikking
Vrouwendag: De Internationale Vrouwendag werd voor het hebben verloren aan een destructieve macht. Sjoukje
eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale
begeleidt ook de vaak jonge vrouwen die slachtoffer
vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910. De strijd voor zijn van b.v. loverboys naar hun
het algemeen kiesrecht stond toen centraal. Aanleiding was vrijheid: een leven gebaseerd op hun eigen motivaties,
de staking op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van
keuzes en zelfvertrouwen.
vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een 8 urige Kom naar de Internationale Vrouwendag in Assen op
werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht.
8 Maart! Het is een boeiend programma met o.a.
De jaren erop groeide de belangstelling voor zulke
Sjoukje Drenth Bruintjes s´ochtends als een van de
demonstraties op 8 maart. De Eerste Wereldoorlog maakte
hoofdsprekers, wervelende dansshows en workshops.
er een eind aan. Sinds de jaren zeventig wordt er in veel
landen weer aandacht besteed aan de positie van vrouwen
Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling
in de samenleving.
Op 8 Maart 2014 spreekt Sjoukje

Inleiding: Op naar 10 jarig bestaan
Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: http://www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/
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3. Een reis door Noord-Oost Amerika en Canada: Amish People, Niagara Falls, TwinTowers.
Enkele jaren geleden maakte ik met mijn gezin
een reis door het Noordoosten van de
Verenigde Staten en een deel van Canada. Een
prachtige reis, die ons zowel steden als natuur
en cultuur van de VS en Canada lieten zien.
In mijn vorige nieuwsbrief is de ontmoeting
met Scientology en de Mormonen in het westen
van de VS naast natuurschoonheden als Grand
Canyon en Brice Canyon te lezen. Nu beschrijf
ik onze ontmoeting met de Amish People in het
Noord-Oosten van de VS naast de natuur van
Niagara Falls en indrukken van verloren
gegane Twin Towers in New York.
Het was mijn tweede ontmoeting met New York.
De mensen waren nu vriendelijk, toegankelijk.
Hoe anders was dat dan de eerste keer.
Mijn eerste bezoek aan New York werd
gekenmerkt door de schok dat niemand daar
werkelijk geïnteresseerd leek in de ander. Tijdens
die reis, waren we op een dag op weg naar de
musical Miss Saigon. Onderweg ernaartoe zag ik
een man op straat liggen. Hulpeloos lag hij daar.
Ik wilde hem helpen, maar werd door de
toenmalige reisleiding daarin belet. Wat ik wilde
kon niet, want de man was waarschijnlijk niet
verzekerd enz enz. Nog overrompeld door de
kilte van het hele reisgezelschap, keek ik naar
Miss Saigon. Toen ik om me heen keek, zat
iedereen met tranen over de wangen de musical te
volgen. Ik begreep het niet.
De volgende dag zag ik de machtige gebouwen
van de Twin Towers. Ik keek omhoog om te
ervaren hoe hoog de gebouwen boven mij
uittorenden. Hoe machtig…en dan zie ik een
vliegtuig met een grote bocht om de Twin Towers
zijn weg vervolgen. Tegen mijn reisgenote zei ik:
Ik wil er wel in, maar niet verder dan de eerste
verdieping.

Sjoukje voor de klas in schooltje van de
Amish People in de VS

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

“ 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!”
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We weten allemaal wat er anderhalf jaar later
gebeurde.
Tijdens deze tweede ontmoeting met New
York, zag ik en gapend gat op dezelfde plek
waar ik zover omhoog had gekeken tijdens de
eerste reis naar New York. Eventjes trilde mijn
lichaam. Stil liep ik langs de lijst met namen
van de mensen die er niet meer zijn sinds “
Nine-Eleven”.
En als ik dan even later weer middenin de
drukte van deze stad rondloop, zie ik nog een
opvallend verschil met mijn vorige bezoek: De
mensen lopen niet met oogkleppen op met hun
koffertje door de straten. Ze lopen er wel, maar
ze kijken je aan, glimlachen soms.
Bijzonder. Zie hiernaast mijn gedichtje New
York New York uit 1999.
Niagara Falls vind ik geweldig mooi.
Overweldigend groot zoals de Twin Towers.
Maar anders dan de enigszins benauwende
effecten van de hoogte van de Twin Towers,
heb ik de watervallen ervaren als
fris, vrolijk,
helder, energievol. Deze watervallen laten de
kracht van water
zien en voelen. Ik
Niagara Falls
zal nooit vergeten
hoe het water in mijn gezicht spatte, toen we
dicht langs het vallende water voeren.
Noemen wil ik intrigerend Boston, het prachtige
Franstalige Quebec.
Dan komen we aan in een Amish dorp, een dorp
met louter Amish People en een heleboel
toeristen. We maken kennis met de levensstijl
van de Amish People. Deze mensen leggen de
bijbel zo uit, dat ze geen of weinig gebruik
maken van technische hulpmiddelen en

veranderd normen en waardenpatroon uit onze
huidige tijd. Kleding is sober en voor iedereen
hetzelfde. Wel te vergelijken met de eentonigheid
van de kleding van de
communisten in China en
Rusland uit vervlogen
Kleding van de
tijden. Eenheidsworst in
Amish People
de diepste betekenis van
het woord, want de Amish
people moeten eigenlijk allemaal hetzelfde vinden
en geloven. Afwijkende meningen worden niet
getolereerd. Erger nog, als je als Amish iets
overneemt uit de moderne wereld, wordt je serieus
gevraagd of je nog wel gemotiveerd bent om
Amish te zijn. Wil je iets anders en heb je ergens
een andere mening over….nou, dan kun je
vertrekken en daarmee verlies je dan ook het
contact met al je dierbaren zoals ouders, broers,
zussen, familie en vrienden die nog binnen de
Amish regels leven. Dat laatste, de dreigende
contactbreuk, is voor bijna iedereen in de Amish
een reden om zich te voegen naar de leefgewoontes
die voor de Amish people worden voorgeschreven.
Zijn ze eenmaal toch vertrokken, dan werkt de
contactbreuk als een magneetmechanisme en
vliegen ze als bijen op de honing
vaak weer terug naar deze wereld.
Opvallend is het speelgoed voor
kinderen: Poppen hebben geen
gezichten.
Amish
Groepsidentiteit is het motto. Geen
speelgoedpop
zonder
bindingen met fantasie, creativiteit
gezichtje
en mensen van buiten de groep.
Amish People vormen een
prototype gesloten systeem
volgens mijn inzichten.
Wat daar wel erg lekker was: door Amish People
zelfgemaakte ijsjes.In het dorp was het gezellig
mede door de muziek van de Amish People.

4. Nelson Mandela

5. Sjoukje Drenth Bruintjes
gedichten gestuurd. Het was een onderdeel van
alle acties die er op touw waren gezet om
Mandela vrij te krijgen. Via Winnie belandden
de brieven en gedichten dan bij Mandela,
voorbij de tralies van het apartheidsregime van
Zuid Afrika destijds.
Daar was hij dan. Eindelijk vrij.
Een tijdje later werd de man die zo door het
apartheidsregime werd ontkend, president van
Zuid Afrika. Hij inspireerde velen om te
strijden voor gerechtigheid, rechtvaardigheid,
vrijheid, tegen misbruik van mensen in het
algemeen en misbruik van kinderen in het
bijzonder. “ Er is geen omstandigheid te
bedenken, waarin misbruik en mishandeling
van kinderen vergoelijkt kan worden”, sprak
hij. En zo is het, vind ik ook.
De geschiedenis van het leven van Nelson
Mandela is een bijzondere geschiedenis die we
nooit mogen vergeten.
Op utube vond ik het volgende filmpje, waarin
met veel respect de geschiedenis van Nelson
Mandela wordt weergegeven. Indrukwekkend.
Kijk ook maar eens:

geeft workshops over loverboys op multiculturele dag
van het AOC Terra MBO te
Meppel

Sjoukje Drenth Bruintjes geeft
regelmatig lezingen en workshops
over loverboys aan scholieren en
studenten. Vandaag een greep daaruit: Op 11 februari a.s. zal Sjoukje
Creative Commons
workshops over loverboys geven aan
leerlingen van het AOC Terra Mbo
Nelson Mandela is er niet meer.
te Meppel.
Zijn familie en vrienden alsmede de
Sjoukje zal uitleg geven over de
wereld namen eind 2013 afscheid van
werkwijze van loverboys, hoe je
deze intrigerende man, die voor recht
slachtoffers van loverboys kunt
op vrijheid en gelijkwaardigheid
herkennen, hoe je kunt voorkomen zelf
streed met alles wat en wie hij was.
slachtoffer te
Sjoukje op middelbare
Met wijlen mijn moeder samen, volgde
school in Heerenveen met
worden en
haar
workshop
Loverboys:
ik destijds via tv de vrijlating van Nelson
dergelijke. Dat doet
Het is OVER boys!
Mandela. Naast hem Winnie. Het raakte
zij m.b.v. o.a. haar
diep te zien dat de man die zolang vast
intrigerende speech
had gezeten, dan eindelijk zijn vrijheid
en boeiende
tegemoet liep. Mijn moeder en ik waren
educatieve films.
diep ontroerd.
Daarnaast
Free Nelson Mandela! Acties waaraan
http://youtu.be/t9xtS57534Y
arrangeert Sjoukje
mijn moeder en ik ook hadden
voor deze leerlingen
meegedaan. Mijn moeder had een brief
Sjoukje Drenth Bruintjes ook een ontmoeting met een illusie.
geschreven aan Nelson Mandela. Ik had
De workshop heet: Loverboys: Het is
OVER boys! en is al enkele jaren een
groot succes op verschillende scholen
6. “ Letters in het zand”,
in het land. Wenst u zo´n workshop
uit dichtbundel Waves van Sjoukje Drenth Bruintjes. © Free Musketeers en Roots.
voor uw organisatie of
onderwijsinstelling: Bel Sjoukje:
Ze tekende letters in het zand
Een autobiografisch gedichtje uit de
0655168867 of mail:
Toen gingen ze met de wind hand in hand dichtbundel “ Waves” van Sjoukje
counselingpraktijk@planet.nl
Nadat ik ze had gelezen
Drenth Bruintjes.
Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling
Begreep naar welke woorden ze verwezen Het is verkrijgbaar bij uitgeverij Free
Musketeers en in de online shop van
Ik ben ze nooit vergeten
Sjoukje Drenth Bruintjes:
Laat me leiden door mijn geweten
Voor de eerste dichtbundel van Sjoukje:
In mijn zoektocht in de kou
Boek en Educatie Shop Sjoukje Drenth
“ Een knuffel voor jou”, kunt u ook in deze
Omdat zij te ken(n) en gaf dat ze dat wou
Bruintjes ( http://www.winkelplein.nu/
online shop terecht op:
schrijvertje/)
Opgestaan tegenover geweld
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje/
Houden zorg en ongewisheid mij beknelt
Link voor Waves naar:
default.asp
Ik schreef haar letters op wit papier
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje/
pge=detail&Id=88278&sid=u7bYBQw0Eyy
Fluister nog steeds: “ Kom maar hier”...
default.asp?
RvSsh1e3NqebnwbTWcD
sid=Kps3op1Cr0jdGw4ViPT77HYYFeiF
´t Schrijvertje, Sjoukje Drenth Bruintjes© yG&page=detail&Id=103369
Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling.
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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
Redactie nieuwsbrief creative counseling

8. Noorse Broeders/ CGN door de ogen van een ex Noorse Broeder

Uit KRO´s: De Wandeling

Noorse Broeders of de Christelijke Gemeenschap Nederland zijn de laatste jaren veel negatief in het nieuws.
In 2014 begon het met het verhaal van Jonathan Flietstra in het programma: “ De Wandeling” van de KRO. Een boeiend interview leidde tot het
blootleggen van de beleving van Jonathan van de de tijd die hij binnen de Noorse Broeders heeft doorgebracht. Jonathan heeft zijn hele jeugd binnen de
NB/CGN geleefd.
In het interview komen verschillende aspecten van het leven met de Noorse Broeders naar voren. Felle tegengas bij andere opvattingen dan de Noorse
Broeders, straf in geval van het overtreden van de regels van de Noorse Broeders, dreigende contactbreuk met dierbaren binnen de NB/CGN, wanneer je
de wereld intrekt en de regels van de NB/CGN negeert. Veel door Jonathan beschreven effecten van zijn andere keuze in het leven dan de keuze van de
Noorse Broeders, lijken als 2 druppels water op de effecten van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken binnen een gesloten

manipulatief systeem.
Ik ben ze in mijn praktijk al vaak tegengekomen: de mensen die zich voelden of voelen zoals Jonathan wanneer ze een andere opvatting hebben dat de gewenste opvattingen binnen de
Noorse Broeders of wanneer ze hun leven iets anders in willen richten dan een leven precies volgens de regels van de NB. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag naar
www.sektehulp.nl. Tik Noorse Broeders in het zoekvakje in. Voor het interview van de Wandeling kunt u naar uitzending gemist van De wandeling op 4 januari 2014. U kunt een link
naar de uitzending toe ook vinden via facebook van mijn praktijk: www.facebook.com/sjoukjebruintjes of www.facebook.com/sjoukjedrenthbruintjes.
Sjoukje Drenth Bruintjes

Spotlight


10de Jaargang van de nieuwsbrief van
Counseling en Consultancy Praktijk
Sjoukje Drenth Bruintjes



Op weg naar 10 jarig bestaan van de Counseling en Consultancy Praktijk van Sjoukje
Drenth Bruintjes: 10 jaar counselor/ coach,
10 jaar exitcounselor van slachtoffers van
destructieve sekten en loverboys, 10 jaar
spreker over destructieve controletechnieken/ hersenspoelen. Van de 30 jaar ook 10
jaar lerares lichamelijke opvoeding en
sportconsultant onder de vlag van Sjoukje´s
praktijk.



Sjoukje Drenth Bruintjes spreekt op de
Internationale Vrouwendag in Assen op 8
maart 2014



Sjoukje Drenth Bruintjes verzorgt wederom de workshop Loverboys: Het is OVER
boys op verschillende scholen waaronder
het AOC Terra Mbo te Meppel.

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

Online nieuwsbrief
Creative Counseling

7. Gratis intake bij relatie-stress en rouwproblematiek
Half uur gratis consult i.g.v. 2 en half uur durend
exitcounseling consult!

