
WIE ZIJN WIJ? 

Reshma Visschers-Kanhai 

Men kan mij omschrijven als een vurige vrouw 

met een heldere staat van zijn die vanuit haar hart  

wordt gedreven. Nu 40 jaar en van jongs af aan 

geïnteresseerd in mensen. 

M’n professionele opleiding op het vakgebied 

Human Resources volgde ik aan de Haagse 

Hogeschool, een keuze die vooral werd ingegeven 

doordat ik mensen wilde helpen. Hiertoe zet ik 

reeds 17 jaar mijn kwaliteiten in en ben 

uitgegroeid tot een coach/counselor die met  

hart en ziel mensen(kinderen) begeleidt bij 

processen van bewustwording en persoonlijke 

groei. !
Miriam Admiraal 

Ik help volwassen en kinderen bewust te worden 

van hun eigen energie en deze op een voor hen 

goede manier in te zetten waardoor ze beter bij 

zichzelf kunnen blijven. Ik ben 44 jaar.  

Mijn interesse in mensen is altijd groot geweest. 

Hoe iemand reageert, handelt en gewoon “is” op 

zijn eigen wijze maakt dat iedereen uniek is. 

Om die reden heb ik naast de opleiding tot 

counselor mijzelf verder ontwikkeld door het 

volgen van een verdiepende opleiding tot 

ontwikkelingsgericht coach en heb ik diverse 

cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling, waaronder 

Energiemanagement. 

WA A R  &  H O E  V I N D  J E  O N S ?  
  

Reshma Visschers-Kanhai 

Live & Learn Coaching 

Vriezenveenstraat 6 

2541 RZ  Den Haag 

06 – 42163841 

www.liveandlearn.nu 

info@liveandlearn.nu 

!
!

Miriam Admiraal 

Serendipity Coaching & Training 

Zomertalinglaan 26 

2496 PX  Den Haag 

06 –  31959393 

www.serendipity-coaching.nl 

info@serendipity-coaching.nl WORKSHOP 
spelenderwijs de eigen !
wijsheid van kinderen !

stimuleren en versterken

VRIJ & BLIJ  
ZIJN WIJ
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WAT BIEDEN WIJ?  

In een programma van een middag 

bieden we kinderen (9-10 jaar) middels 

de Workshop “Vrij & Blij Zijn Wij” de 

mogelijkheid zich vroeg bewust te 

worden van zichzelf. Om zodoende het 

zelfvertrouwen te versterken waardoor 

hun eigen wijsheid meer en meer kan 

verankeren.  

Spelenderwijs laten we de kinderen 

ervaren hoe het is om de vrijheid te 

hebben keuzes te maken, afgestemd op 

wie zij zijn. En dat ze altijd uniek en 

gelijkwaardig aan anderen blijven. Het 

gaat erom hen het gevoel “je bent goed 

zoals je bent” mee te geven, net zoals 

de ander ook goed is zoals hij/zij is.  

De authenticiteit van het kind wordt 

hierdoor bevestigd en bevorderd 

waardoor de geluksbeleving 

uitvergroot wordt. 

W E R K W I J Z E

We starten met het voorlezen van een inspirerend verhaaltje over eigenheid en 

gelijkwaardigheid. Hierna is er ruimte voor uitleg en vragen. 

!
Vervolgens doen we een oefening met kleuren. Ieder kind mag een favoriete kleur kiezen uit 

een kaartenspel en aangeven waarom hij/zij deze kleur gekozen heeft en welk gevoel ze daarbij 

krijgen. Uit de praktijk blijkt dat kleur een versterkende werking heeft op het positieve gevoel 

van het kind. Tevens maken we hen bewust van de verschillende kwaliteiten van kleuren. 

!
Daarna maken we een mooie boswandeling waarbij we hen oefeningen laten doen met hun 

zintuigen zoals: kijken, luisteren, ruiken, proeven, voelen en weten. De kinderen mogen 

meerdere dingen uit de natuur verzamelen waarmee zij bij terugkomst een eigen kunstwerkje 

maken. Dit mag mee naar huis als aandenken aan de middag.  

!
De prijs voor deelname is € 25,-. Ouders/verzorgers kunnen de kinderen aanmelden via de 

contactgegevens. Locatie: Den Haag. Tevens geven wij deze workshop ook op uw locatie indien 

gewenst. De workshop vindt plaats op de woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.30 uur (data in 

overleg). 

VRIJ & BLIJ  
ZIJN WIJ 


