
 

De onmiskenbare realiteit is echter wel, dat 

het gaat over de verdeling van geld.  
Sommigen beweren zelfs dat het geld op is, 

dat we het uitgavenpatroon zullen moeten 

terugdringen en dat er daarom zulke nare 

maatregelen en wetten zijn. Volgens mij is het 

maar net hoe je dat bekijkt. Er is misschien 

minder geld, maar er is wel geld. Dat geld 
moet je verdelen en daar liggen volgens mij 

de keuzemogelijkheden. Waar besteden we 

ons geld aan. Boze tongen zeggen: Kies je 
voor betere zorg of voor beter onderwijs? 

Mijn antwoord: Betere zorg en beter  

onderwijs! Misschien moeten we dan maar 
minder JSF vliegtuigen. Geen mooie keus, 

maar ik heb liever minder JSF vliegtuigen dan 

minder onderwijs en zorg. 
Ik weet het: Zo eenvoudig zal het allemaal 

niet liggen, maar dat er andere keuzes kunnen 

worden gemaakt dan de keuzes die nu zijn 
gemaakt, lijkt me helder.  

De misstanden in de zorg verlangen een  

nieuwe blik op de mogelijkheden, vind ik. We 
kunnen met menswaardig bestaan hoog in het 

vaandel, geen mens uren op verschoning laten 

wachten en geen mens laten liggen die  
gevallen is in zijn/haar huis.  

Dat is wat ik vind. 

 
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor  

zorgperikelen door de veranderingen in de 

zorg. Verder uitgebreide aandacht voor een 
onderzoek in Engeland naar seksueel misbruik 

van minderjarigen door politici en andere 

machtige personen. Ook een blik op de  
nieuwe tactiek van recruiten door Jehova´s 

Getuigen en een sekte die er wel heel erg van 
zal balen dat de wereld in 2012 niet is  

vergaan.  

 
Ik wens iedereen veel leesplezier en  

een zonnige zomer. 

 
Sjoukje Drenth Bruintjes 

 

Bijna wereldkampioen voetbal in Brazilie.  

Zeker wereldkampioen “ inzet van de totale mens en 

iedereen” tijdens dit voetbaltoernooi. Een mooi team 
onder de bezielende leiding van Louis van Gaal. Prachtig! 

Complimenten voor de spelers en Louis van Gaal. Ik heb 

ervan genoten. Heel veel Nederlanders hebben ervan 
genoten. Dat is zoals voetbal altijd zou moeten zijn.  

Natuurlijk vind ik het leuk dat Louis van Gaal, net als ik, 

de Academie voor Lichamelijke Opvoeding als basis 
heeft. Ook ik werk met heel de mens in mijn praktijk. Dat 

deed ik vroeger als lerares lichamelijke opvoeding en 

docente/choreografie jazzdans en dat doe ik nog steeds als 
counselor/ coach, exitcounselor en sportconsultant in mijn 

praktijk.  

Dat stukje, dat werken met de totale mens en met  
iedereen, was voor mij zo herkenbaar. Dat had mijn  

sympathie, mijn extra aandacht voor het voetballen van 

dit Oranje en de coaching door Louis van Gaal. 
 

Heel de mens….ik zie het vooralsnog niet in het  

zorgbeleid van het huidige kabinet in Nederland. Met hun 
begrip “ participatiesamenleving” doen ze wel een beroep 

op het gevoel van “ samen een doel bereiken”, maar ze 

hebben daarbij uit het oog verloren dat er in de  
werkelijkheid van alledag heel veel mensen zijn die wel 

willen participeren zoals de overheid dat bedoelt, maar 

die niet kunnen participeren zoals bedoeld. Hoe kun je 
van volwassen kinderen verwachten dat ze de oudere 

ouders verzorgen, kinderen opvoeden en werken….en wat 

als die oudere ouders  ook nogeens 300 km verderop 
wonen.  

Het is niet zo dat we allemaal een stelletje horken zijn 

geworden en niet voor de buurman een boodschap willen 
doen. Onze samenleving is geëvolueerd naar een wereld 

waarin ouders allemaal werken. Werken ouders niet  

allebei, dan kunnen ze de mogelijkheden van hun  
kinderen en het gezinsleven niet bekostigen. Hierin past 

het begrip participatiesamenleving, zoals onze regering 
dat bedoeld, helemaal niet. Volgens mij geeft dat  

ongelukken, zeker in de zorg. 

Ik verwijs ook naar onderwerpen 2: Nieuwe Wet  
Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) en 8: Meer 

agressie tegen zorgverleners door veranderingen in de 

zorg. 

2. WMO: Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2015 een feit! 

Counseling & Consultancy            

Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

Jaargang 10, nr. 3; (juni - juli 2014) 

In dit nummer: 

Online Nieuwsbrief Creative Counseling 

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives.   

It is the one that is most adaptable to change”.                                                Charles Darwin 

Ook de Eerste Kamer heeft nu ingestemd met de nieuwe 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Nieuwe WMO. 

37 senatoren stemden voor, 36 stemden tegen. 

Oppositiepartijen CDA, SP en GroenLinks vinden dat 

de wet te snel wordt doorgevoerd.  

De gemeenten zouden er onvoldoende op  

voorbereid zijn. 

Maar de nieuwe WMO is erdoor. Dat betekent o.a. dat 

lokale gemeenten per 1 januari 2015  

verantwoordelijk zullen zijn voor veel zorgtaken. 

 

De nieuwe wet moet grote bezuinigingen opleveren. Het 

idee is dat gemeenten de zorg goedkoper kunnen regelen 
dan het Rijk. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen 

en de gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg die 

daarbij nodig is. Ook veel zorgtaken voor gehandicapten en 
chronisch zieken komen bij de gemeenten te liggen. 

Zorgverzekeraars krijgen er taken bij in verpleging en  

verzorging van de mensen thuis. 

 
 

Ik denk dat deze verandering tot veel  
misstanden en onrechtgevoelens zullen leiden.  

Ook nu al is er een tekort aan tijd voor mensen die 

zorg en aandacht nodig hebben. Zo kwam mij ter ore 
dat in een van de vele zorginstellingen in Nederland 

regel is, dat demente bejaarden tegelijk verschoning 

van kleding krijgen op 1 bepaald tijdstip. Deze regel 
bestaat vanwege onvoldoende personeel. In die zorg-

instelling komt het voor, dat een bejaarde die eerder 

vieze kleding heeft dan het vastgestelde moment voor 
verschoning van kleding, nog uren in die vieze  

kleding rondstapt. Hier is toch de menselijke maat 

zoek? Mensonwaardige toestanden vind ik.  
Door veranderingen in de zorg, vallen er veel  

ontslagen in zorginstellingen. Met nog minder mensen 

dan op dit moment het werk doen…..dat kan toch 
niet!  

Menselijke waardigheid dient toch hoog in ons  

vaandel te staan?! 
Sjoukje Drenth Bruintjes 
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Kom ook naar een van de intrigerende 

workshops/lezingen van 

Sjoukje Drenth Bruintjes. 
 

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  

op nader te bepalen data 

In company training is ook aan te vragen en 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/ 

SPOTLIGHT: Zomervakantie van  

Counseling en Consultancy Praktijk  

Sjoukje Drenth Bruintjes. 

Inleiding: Nederlands voetbal, de 

totale mens, samen, participatie 

samenleving en zorgverandering 

1 

Nieuwe Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning per 1/1/2015 een feit 
2 

Pedokliek onder vuur in Engeland 3 

Jehova´s Getuigen veranderen 

recruiting tactiek 
4 

Belastingschuld omdat de wereld in 

2012 niet is vergaan 
5 

.Uit Sjoukje´s dichtbundels:  

“Buigen” uit Een knuffel voor jou” van ´t Schrijvertje/ 
6 

Gratis intake stress, rouw en relatie  

problematiek. Half uur gratis extra tijdens exitcounseling consult 7 
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In Engeland zijn ze er klaar mee: Een  

onderzoekscommissie zoekt door tot het 

gaatje. “No mercy” voor de politici,  

tv makers en andere beroemdheden met 

macht die zich schuldig lijken te hebben 

gemaakt aan kindermisbruik.  

 

Na de affaires bij de BBC, het onderwijs en 

de gezondheidszorg, hebben ze nu de  

politieke elite op de korrel. Politici van 

naam zouden met behulp van netwerken op 

grote schaal kinderen hebben misbruikt in 

de jaren ´80. 

Peter McKelvie, tot voor kort werkzaam 

voor de kinderbescherming, beweert dat een 

machtige elite van pedofielen, waaronder 

tenminste 20 gewezen ministers en  

parlementsleden, zich schuldig zouden  

hebben gemaakt ernstige vormen van  

kindermisbruik. Volgens hem wisten velen 

ervan en deden zij of hun neus bloedde. De 

doofpot zou veelvuldig zijn ingezet. 

De beschuldigingen brengen de politiek en 

de overheid van Engeland in diskrediet. De 

geloofwaardigheid van overheid en politiek 

is in het geding. De regering heeft nu  

opdracht gegeven tot een grondig  

onderzoek. Herstel van vertrouwen in de 

politiek en falende instituties staan voorop, 

zo zou minister van binnenlandse zaken May 

hebben verkondigd. 

Veel aandacht van het onderzoek gaat uit 

naar de houding van het ministerie van  

Binnenlandse Zaken. Zij zouden al 35 jaar 

lang niets doen met de beschuldigingen van 

kindermisbruik tegen politici. Ook zou in 

Engeland een van de beruchtste pedofielen 

vele jaren toegang hebben gehad tot dit  

ministerie. Hij zou die toegang gebruikt 

hebben om er stukken van zijn  

pedofielenvereniging en kinderporno op 

hebben geslagen omdat het op die plek veilig 

zou zijn voor de politie. 

Allerlei belastende dossiers zouden zijn 

zoekgeraakt.  

In Engeland zijn de laatste jaren veel  

duistere zaken op dit terrein aan het licht 

gekomen. Grote impact hadden de  

schandalige daden van tv coryfeeën Jimmy 

Saville  en Rolf Harris. Saville zou zich ook 

hebben vergrepen aan patiënten in  

ziekenhuizen en doden in mortuaria.  

Mij baserend op deze verhalen, komen deze 

mensen op mij over alsof ze steeds meer 

extremiteit nodig hebben om hun bizarre honger 

te stillen. 

  

Zo´n onderzoek zou in geen enkel land misstaan, 

denk ik. Affaires genoeg. Alleen al in Nederland 

en België zijn kinderporno affaires in het verleden 

te vinden, waarbij begrippen als “doofpot” en 

“machtige pedofielen elite” de ronde deden.  

In Nederland is het Joris Demmink Dossier  

actueel. Het betreft een onderzoek naar  

vermeende pedofiele activiteiten van een hoge 

ambtenaar. Nederlanders horen met stijgende 

verbazing de verhalen en tegenstrijdige  

getuigenissen in deze zaak.  

Door het volgen van gebeurtenissen omtrent het 

dossier Joris Demmink, maak je kennis met het 

zgn. “Rolodex onderzoek”. Een onderzoek,  

opgezet door politie en Openbaar Ministerie in 

Amsterdam.  

Deze zaak volgen kan o.a. via  

Nu.nl:  

 

Joris Demmink:  

 

http://www.nu.nl/tag/joris%20demmink/ 

 
Sjoukje Drenth Bruintjes 

Bron over Engels onderzoek: Dagblad van het Noorden. 

Ze buigt zacht 

vriendelijk en meegaand 

met het gewicht 

van innerlijke ballast mee 

 

Ze zoekt de kracht 

die zich een weg baant 

zwijgend en vederlicht 

naar de vrijheid van de zee 

 

Uit: “ Een knuffel voor jou” 

t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes ©  

 

Dit gedichtje is geschreven door  

“´t schrijvertje” voor en over de “maan”. 

Zo noemt ´t schrijvertje een vriendin die 

in de golven verdween van een gesloten 

en sektarisch overkomend systeem.  

 

Ze voelde een macht 

groter dan haar zelf 

drukken op haar ik 

en ze hield stand 

 

Ze verloor kracht 

energie in zichzelf 

ze gaf geen kik 

zocht een hand 

 

Ze zag een blad 

meegaand buigen 

onder de grote druk 

van druppels van de regen 

 

De druk viel glad 

op de grond in duigen 

en weg was het juk 

dat het blad zwaar liet wegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichtbundeltje kopen/info: 
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje/default.asp?

sid=h5rXyO0wbmjSCTfYTfrrLnHy6b4eix&page=detail&Id=88278 

 

of mail: counselingpraktijk@planet.nl 
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3. Pedokliek onder vuur in Engeland 

4. Jehova´s Getuigen veranderen recruiting tactiek 

deuren, zo luidt een verklaring van het  

Wachttorengenootschap. 

In mijn praktijk zie ik ook mensen die zich 

slachtoffer voelen van de Jehova´s Getuigen. 

De meest gehoorde klachten zijn  

contactbreuken en dat bloedtransfusies niet zijn 

toegestaan. Dit laatste lijkt voor relaties binnen 

de Jehova´s Getuigen een belangrijke rol te 

gaan spelen, zodra er kinderen in het spel zijn. 

Dit leidt soms tot een breuk in de relatie. Dat 

betekent in de beleving van de kinderen in dat 

geval, dat ze bij de ene ouder wel verjaardag en 

Sinterklaas vieren en bij de andere ouder niet. 

Dat geeft verwarring bij de soms nog zeer 

jonge kinderen. De ouder buiten het  

genootschap is o.a. bang voor een moment 

waarop de kinderen een bloedtransfusie nodig 

hebben terwijl ze bij de ouder binnen het  

genootschap vertoeven. Dit laatste zou ertoe 

kunnen leiden dat betreffende kinderen niet de 

noodzakelijke medische behandeling zullen 

krijgen met mogelijk desastreuze gevolgen. 

Ernstige situaties die regelmatig in mijn  

praktijk aan de orde komen.  

Sjoukje Drenth Bruintjes 
Bron nieuwe tactiek: HLN.BE 

De BBC meldt dat Jehova´s Getuigen 

in hun land zich nu van een nieuwe 

tactiek bedienen om mensen naar hun, 

volgens mijn inzichten gesloten,  

geloofsgemeenschap te  

krijgen.  

We kennen de leden van het  

Wachttorengenootschap, zo luidt de 

officiële naam, als mensen die langs de 

deuren gaan om nieuwe leden te  

winnen voor hun club. Het is een veel 

bespotte methode. Veel mensen ergeren 

zich eraan en gooien de deur dicht, zodra 

ze vernemen dat het om iemand van de 

Jehova´s Getuigen gaat.  

In wekelijkse meetings, zo schrijven de 

media, wordt de recruiters tegenwoordig 

verteld, dat ze de mensen meer naar zich 

toe moeten laten komen.  

Dit advies lijkt te leiden en  

gecombineerd te gaan met een  

nieuwe recruiting methode: Jehova´s 

posten met standjes en folders op drukke 

pleinen en stations om de aandacht van 

mensen te krijgen.  

Daarnaast gaan ze nog steeds langs de 
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6. “ Buigen ”, uit dichtbundel “ Een knuffel voor jou”, van ´t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes ©  

 

5. Belastingschuld omdat 

de wereld niet is vergaan 

 

“ 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!”  

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 

Agape Ministries of God wordt in 

Australie en leider Leo Rocco  

hebben een groot probleem.  

Toen er wapens bij deze groep  

werden gevonden, verviel de  

bevoorrechte belastingvrije status 

die zulke religieuze groepen  

genieten.  

De groep ging eerst aan dit wapenfeit 

voorbij, omdat de wereld volgens hen 

in 2012 zou vergaan. De Australische 

belastingdienst concludeerde echter dat 

de wereld nog steeds ronddraait en dat 

de belastingschuld dus dient te worden 

voldaan. Het betreft een bedrag van 

euro 690.000.  

Een vrouw claimt euro 275.000 bij Leo 

Rocco, de leider van deze beweging. 

Zij zou onder dwang en na te zijn 

gehersenspoeld dit bedrag aan Leo 

Rocco hebben afgestaan. 

De advocaat van Rocco heeft  

toegezegd dat het onroerend goed van 

Agape Ministries of God in Augustus 

2014 zal worden geveild. 

 

Sjoukje Drenth Bruintjes 
Deels bron Kerknieuws.nl 

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 

http://www.nu.nl/tag/joris%20demmink/
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mailto:counselingpraktijk@planet.nl
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje
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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.  
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Spotlight 
 

VAKANTIE 

 

Counseling en Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

 

is wegen vakantie gesloten 

tot 

Maandag 8 september 2014 

 

Gedurende de vakantieperiode verwijs ik  

voor dringende zaken/spoed naar  

huisarts, 112 of andere passende instanties 

 

Cliënten van de praktijk kunnen  

in dringende gevallen  

de voicemail van de praktijk inspreken: 0655168867 

Ik zal zo spoedig mogelijk reageren. 

Echter: voor spoed/ zaken die directe handeling 

vereisen, verwijs ik gedurende de vakantieperiode,  

naar huisarts, 112 of andere passende instanties 

 

Wenst u informatie of een afspraak, stuur dan een 

mail naar: counselingpraktijk@planet.nl 

U kunt zo spoedig mogelijk na het einde van de 

vakantieperiode een reactie verwachten. 

U kunt vanaf 8 september ook weer telefonisch 

contact opnemen: 0655168867 

 

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe, 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

 

Counseling & Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes/ 

Creative Counseling 

 

 

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 

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 
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Volgens een rapport van de Inspectie SZW, neemt bij zorginstellingen de agressie tegen zorgverleners toe. Voornaamste oorzaak: de veranderingen in de zorg. 
Mensen met gezondheidsklachten worden minder snel opgenomen in een verpleeghuis of ziekenhuis. Wanneer mensen niet veel zware klachten hebben, worden 

ze thuis verzorgd. Het werk voor thuiszorgmedewerkers is daardoor veel zwaarder geworden. Ze weten vaak niet wat ze moeten doen, zeker niet wanneer er 

agressiviteit in het spel is richting de thuiszorgmedewerkers. Voor het personeel in verpleeghuizen en ziekenhuizen is het werk ook zwaarder geworden, omdat 
ze alleen nog te maken krijgen met patiënten met zware problematiek. 

Volgens mevrouw Angela Zuurbier, directeur arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, vormt de veelvuldige inzet van tijdelijke krachten bij  

Zorginstellingen een extra groot probleem: deze tijdelijke krachten ontberen de kennis en training m.b.t. het om gaan met agressieve patiënten.  
Personeel dat te maken krijgt met agressieve patiënten zou beter moeten worden opgevangen. Ook zou het personeel getraind moeten worden in het voorkomen 

van die agressie bij patiënten. Er zouden risico analyses moeten worden gemaakt om er zorg voor te dragen dat personeel niet alleen naar een mogelijk  

agressieve patiënt gaat.  
Daarnaast moeten er duidelijker afspraken worden gemaakt. Zo zou bijvoorbeeld in jeugdinstellingen beter met ouders en kinderen afgestemd moeten worden 

wat wel en niet acceptabel gedrag is. 

 
Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling 

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: http://www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/ 

7. Gratis intake bij relatie-stress en rouwproblematiek      

Half uur gratis consult i.g.v. 2 en half uur durend  

exitcounseling consult! 

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.  

 

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. Meer agressie tegen zorgverleners door veranderingen in de zorg 
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