
Muren en balken maken een huis, liefde en aandacht bouwen een thuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKER SAMEN                                                             NIEUWSBRIEF 
Coaching en training voor          25-11-2013 

Kinderen en opvoeders         Onderwerp: Een eigen plek 

Ik ben ontheemd en ontworteld. Klinkt heftig en 

dat is het ook. Ik ben namelijk verhuisd. 

Druk bezig met het vinden van een nieuwe plek 

om te aarden en wortelen, om aan te komen en 

te landen. 

 
 

In mijn opleiding tot weerbaarheidstrainer leer 

in over de basisbehoeften van Pesso. Een van 

de basisbehoeften is een eigen plek. Na deze 

verhuizing voel ik op een heel andere manier 

wat deze basisbehoefte inhoud.  

Ik heb geleerd dat iedereen recht heeft op een 

eigen plekje, een eigen leefruimte. Een plekje 

om te slapen, een plekje in de armen van je 

ouder(s) en een plekje in het hart van je 

ouder(s). Ook als je als kind groter wordt is het 

belangrijk om te weten dat je een eigen plek 

hebt waar je mag zijn zoals je bent en dat je 

weet dat er altijd een speciaal plekje in het hart 

van je ouders alleen voor jou is.  

 

 

 

 

Ook op school en in de buurt is het hebben en 

ervaren van een eigen plekje essentieel om het 

fijn te kunnen hebben. 

Zelfs voor volwassenen is het ervaren van een 

eigen plek zeer wezenlijk. Zonder huis ben 

ontheemd, Als je voelt dat er niemand is die 

speciaal van jou houdt voel je je eenzaam. 

In je huis geef je als volwassenen letterlijk 

vorm aan je eigen plek. Je huis is een basis om 

vanuit te vertrekken. 

Verhuisd! 

Je eigen plek: ”een basis behoefte!”. 



 

 

 

Wij zijn in ons nieuwe huis druk bezig om deze 

basis weer opnieuw vorm te geven. Onze weg 

vinden in huis. Waar ligt de kurketrekker ook al 

weer, en de boterhamzakjes. Er gaan uren 

voorbij met zoeken naar waar we ook alweer 

alles een plekje hebben gegeven.  

Een plekje krijgen in de buurt. We zijn heel 

warm ontvangen in onze nieuwe buurt  en 

wonen nu al met veel plezier op ons nieuwe 

stekkie. Fijn om in ons gezin een stevige basis 

te ervaren.de unieke plekjes die we voor elkaar 

hebben in ons hart zijn niet heel erg mee gaan 

wankelen bij het veranderen van huis. Het is 

heerlijk om dat te realiseren. Ook kan ik weer 

een nieuwe ervaring inzetten in de trainingen 

die ik geef. Een eigen plek is in de trainingen in 

namelijk ook heel belangrijk. Dat wist ik al 

maar er is door deze verhuizing wel aan het 

begrip een eigen plek een nieuwe, persoonlijke 

ervaring toegevoegd. 

Maar ik ben wel bang dat het nog wel even zal 

duren voordat we allemaal weten waar ook al 

weer de scharen en het plakband liggen….. 

 

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar 

karien@sterkersamen.com   

Mijn eigen plek 
Een eigen plekje 

Een plek voor mij alleen 

Als ik blij, boos, bang verdrietig ben 

Mijn eigen plek 

Daar kan ik altijd heen 

 

Ik ben de koning 

Mijn eigen held 

Zonder toestemming 

mag jij hier niet komen 

Het is mijn stem 

Mij regel die hier geldt 

 

Een eigen plekje 

Een plek voor mij 

Dat is zo fijn 

Als ik er ben 

Is alles goed en vredig 

Mijn eigen plek 

Daar mag ik altijd zijn 

Karien van Gijn 

Mobiel 0653567784 

karien@sterkersamen.com 

www.sterkersamen.com 

Alles komt op zijn eigen plek terecht 

Agenda Sterker Samen: 

 
10 december 2013:  Informatieavond Ik Leer leren voor ouders en leerkrachten 

6 januari 2014: Ik Leer Leren training. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en uit  

groep 8 van het basisonderwijs 

9 Januari 2014:  Terug naar de basis. Cursus voor opvoeders 

Winter 2014:   “Ho, tot hier en niet verder!’ weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

Winter 2014:  Cursus voor kinderen van 4 tot 7 jaar en hun ouders 

 

Voor meer informatie kijk op: www.sterkersamen.com 
 

Vissen verhuizen.... 
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