‘DAT IS OOK ECHT DE KRACHT VAN
SUUS; HAAR CREATIVITEIT!’
Suus kan ik van harte aanbevelen om kinderen, maar ook zeker hun ouders te coachen.
Ze heeft twee trainingen gevolgd bij mij
(KRAGT en Opvoeden met LOL) en ze kwam
meteen met creatieve toevoegingen, die mij
weer hebben geholpen om de trainingen
nóg leuker te maken. Dat is ook echt de
kracht van Suus; haar creativiteit! Met een
gerust hart heb ik haar de diploma’s overhandigd! Zij zal zeker veel
kinderen en gezinnen gelukkig maken!
Suzanne Stikvoort-Quéré, Kindercoach Apeldoorn

‘ONZE DOCHTER HEEFT WEER PLEZIER
IN HET NAAR SCHOOL GAAN’
Wanneer je dochter vertelt dat ze eigenlijk wel gewoon zin heeft
om naar school te gaan is dat zo mooi. Vooral als je weet dat het
zo’n strijd is geweest elke ochtend. Onze dochter heeft weer plezier
in het naar school gaan. Ze zit nu lekker in haar vel. Dat geeft niet
alleen haar maar ons hele gezin zo veel rust.
Moeder van dochter (8)

‘DAT IS DIT.... PRACHTIG WAT JE DOET’
Soms, soms in je leven komt er wat op je
pad, bij ons kwam onder andere met een
bepaalde reden een luisterkindafstemming
en prompt een aantal weken later zijn wij
een weekend weg en gebeurt er een toevalligheid op dat moment, meteen besefte
ik me, hey de afstemming van Suzan, dat is
dit.... prachtig wat je doet. Bedankt suus
Sandra Hendiks-Thijssen

‘WIJ HEBBEN VEEL INZICHT GEKREGEN
IN ZIJN GEDRAG’
Hij heeft handige tools ontvangen en kan nu met zijn boosheid uit
de voeten. Hij heeft controle op zijn boosheid en wij hebben heel
veel inzicht gekregen in zijn gedrag. Dank daarvoor.
Moeder van Job (10)

‘DAN ZEGT ZE TROTS:
DAT HEB IK VAN SUUS GELEERD’
Onze dochter was faalangstig en legde voor haarzelf de lat ontzettend hoog. Skyhigh. Op een creatieve manier ging Suus met haar
aan de slag. Door deze ontspannen aanpak had mijn dochter snel
door hoe ze hier mee om kon gaan. En wij ook. Als iemand haar
nu vraagt hoe ze dat zo goed kan zegt ze trots: Dat heb ik van Suus
geleerd. Wij zijn zo trots op haar!
Marja, moeder van Eline (7)

