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Acceptatie
et is 13.00 uur in de middag. Kinderen zijn terug naar school.
H
Snel trek ik mijn renkleding aan. Een uurtje voor mezelf, heerlijk
ontspannen. In mijn uitloop rondje passeer ik de basisschool. Het

Deze GordonVisie wordt
u aangeboden door de
stichting NET.
De NET is de licentiehouder van de Gordonmethode.
GordonVisie streeft
ernaar zoveel mogelijk geïnteresseerden
te informeren over de
methode.
GordonVisie verschijnt
+/- vier keer per jaar
onder redactie van
Saskia Henderson.
Er worden regelmatig
trainingen gegeven aan
ouders, partners, pedagogisch medewerkers in
kinderopvang en BSO,
leerkrachten, managers.
Interesse? Surf naar
www.gordontraining.nl
Wilt u deze mail niet
ontvangen. Mail het de
afzender, hij/zij zal u van
de lijst afhalen.

schoolplein is vol met spelende kinderen van groep 1 en 2. Het valt
me op, telkens als ik hier voorbij loop, dat ze iets in me raken. Hun
onbevangenheid en hun onschuld, de een speelt met een groep, de
ander alleen, weer een ander staat tegen het hek en observeert zijn
omgeving. Soms is er ruzie of huilt er een kind en dan is er de Juf als
steun en toeverlaat.
et schouwspel vertedert mij en brengt me terug naar mijn ochtendactiviteit. Als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld heb ik voor mijn collega’s een kort
informatief praatje gehouden. Daar rees de vraag of ik inzichtelijk kon maken om hoeveel
kinderen het verhoudingsgewijs gaat als we praten over slachtoffers van kindermishandeling.
‘Uit een klas van dertig kinderen is gemiddeld een kind slachtoffer.’ Ik hoor het mezelf zeggen
en het voelt onbehaaglijk, want ik zie alleen maar onschuldige kinderen spelen.
ervolgens gaan mijn gedachten terug naar de vorige avond. De terugkomavond voor mijn
vorige lesgroep ouders, die de training ‘effectief communiceren met kinderen’ hebben
gevolgd.
k hoor bij hen, naast alle positieven effecten van de training, ook hun strijd met zichzelf om
hun relatie met hun kinderen zo optimaal mogelijk te houden. Hun gevecht met hun eigen
emoties en hun wil om er voor hun kinderen te zijn. Ook voel ik bij mezelf die innerlijke strijd,
maar ik voel ook wat de Gordonmethode mij gebracht heeft.
et communiceren vanuit mezelf, zonder oordeel, het actief luisteren en vooral ook het
accepteren. Het accepteren van die ander, dat hij/zij er mag zijn en meer dan de moeite
waard is zoals hij/zij is. Ik realiseer me dat de methode me tot een meer accepterend mens
heeft gemaakt. Als ik dan weer kijk naar het plein vol spelende, observerende, ruziënde of
huilende kinderen hoop ik zo dat ook zij in hun leven deze acceptatie mogen ervaren.
Vol met gemengde gevoelens loop ik mijn rondje uit.
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Bertien Nijnens (Atelier voor training)
info@ateliervoortraining.nl

Workshops, acties: 7-13 okt., 16 nov e.v.
Er is reden genoeg om snel op de website te kijken van de
week van de opvoeding. Verschillende Gordontrainers bieden
gratis workshops of geven boeken weg. Is de week van de opvoeding al voorbij? Geen nood! Ook later in het jaar zijn leuke
workshops te volgen of interessante acties.
Zo vindt op 16 november een Op(voed)Pepper plaats.
Nienke Nijdam, Gordontrainer, organiseert dit samen met een
tekentherapeute en een masseuse. Er wordt een heerlijke
lunch geserveerd en je krijgt een goodiebag mee. Kijk voor
meer informatie op https://www.facebook.com/events/169331
339930968
Houd ook de websites en facebookpagina’s van de andere
Gordontrainers in de gaten voor de laatste info. Of kijk bij twitter onder #gordontraining.

Claire in haar rol als kind van acht.

Boekpresentatie druk bezocht!
Onlangs is het boek ‘In ons gezin gaat alles prima! Maar
soms...’ gelanceerd. De boekpresentatie werd druk bezocht, meer dan 65 mensen kwamen af op de interactieve lezing, waarbij Saskia Henderson samen met trainersacteur Claire Vos op humoristische wijze het effect liet
zien van verschillende vormen van communicatie en het
(maatschappelijke!) belang van democratisch opvoeden.
U kunt het boek en de overige Gordonboeken bestellen
via bol.com of uw plaatselijke boekhandel.

Wethouder Rengelink
kreeg het eerste exemplaar
uitgereikt.

