
Hulpvraag ouders en kinderen met een beperking
Kinderen met een verstandelijke beperking voelen situaties vaak haarfijn aan en reageren daar 
ook op. Ze leren in hun leven op hun eigen manier om te gaan met hun beperking en daar het 
beste van te maken. Ze ontwikkelen een eigen manier van communiceren, het kan wenselijk zijn 
om de signalen die het kind geeft beter te leren verstaan.

Vaak heeft een kind met beperkingen vanalles nodig in zijn omgeving, of zit in een rolstoel. Ik kom 
dan graag naar de woon of logeerplek om kennis te maken, intake en behandeling.
Vraag vrijblijvend informatie over deze manier van werken. Spreek de telefoonbeantwoorder in of 
stuur een mail met uw vraag.

m.schnijderberg@gmail.com
Tel. 046 4264609
Spoed: 0619669428

Persoonlijke informatie
Vanaf mijn 25e levensjaar begon ik me vragen te 
stellen over het leven, het waarom van alles en 
hoe verder te gaan. Door de problemen die zich 
hadden opgestapeld kon dat ook niet anders 
meer, ik zocht hulp. Die kreeg ik ook en ik 
verbaasde me over de capaciteiten van de mens 
in het algemeen. Het duurde nog een hele tijd 
eer ik ging geloven in mijn eigen capaciteiten. 
Juist door die problemen ben ik me gaan 
ontwikkelen tot degene die ik nu ben en kan ik nu 
mensen die hulpvragen stellen helpen. De 
levenservaring, de opleiding tot Marcostherapeut 
en de vele workshops die ik volgde zijn een 
goede basis voor mijn werk.

Ik heb altijd graag met kinderen gewerkt en doe 
dat nog steeds een dag in de week. Ik werk ook 
geruime tijd met mensen met een verstandelijke 
beperking met een volwassen leeftijd waarbij 
gedrag vaak hun taal is. Het is de kunst, en mijn 
passie om deze taal te verstaan.

Hulpvraag van kinderen 
met een verstandelijke beperking 
en hun ouders. 
Ook op locatie.
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Individuele begeleiding

De individuele begeleiding kan bij iedereen worden 
toegepast. Bij marcostherapie wordt je geholpen bewust 
te worden van jouw eigen signalen. Je leert hierdoor op 
een andere manier met jezelf om te gaan.
Ieder mens heeft signalen die hem als het ware de weg 
wijzen. 
Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, je komt in jouw 
omgeving steeds hetzelfde probleem tegen of je merkt 
bijvoorbeeld dat je in je eigen gedachten blijft hangen.
Door middel van spiertesten kijken we welke signalen 
jouw lichaam jou geeft en hoe je hier goed mee verder 
kunt. Ik gebruik ook massage met als doel om bij de 
signalente komen die jouw iets duidelijk maken.

Waarom deze manier van hulp vragen
Je voelt dat er iets niet klopt, dat je iets niet weet over jezelf.
Oude patronen kunnen de kijk op je leven belemmeren. 
Misschien herken je iets in het volgende:

Overtuigingen, Gewoonten,
Steeds dezelfde gedachtegangen... 
Ze beheersen jouw manier van leven
Je wilt leren hier anders mee om te gaan
Meer vrijheid ervaren.

Luisteren naar de signalen van jouw lichaam wijst jou de weg.
Je mag altijd om meer informatie vragen, of kennis komen maken met deze manier van werken.
Spreek dan de telefoonbeantwoorder in of stuur een mail:

m.schnijderberg@gmail.com

Tel. 046 4264609
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