Beste (oud)cliënt
Vandaag ontvang je de eerste nieuwsbrief
van Redwoods People Services praktijk. We
willen jullie graag regelmatig op de hoogte
houden van nieuwswaardige berichten,
ontwikkelingen binnen onze praktijk en
interessante onderwerpen.

Voorzijde
waar je aankomt
Bij de praktijk Redwoods People Services werken naast
Michelle en mijzelf nog 2 coaches/therapeuten. Ik stel
ze even voor: Mariëlle Kattouw en Joost de Wolf. Daarnaast is Pauline Knijnenburg al een tijd werkzaam voor
ons als office manager. Het is erg leuk samen als team
met elkaar op te trekken, versterken en aan te vullen.
Inmiddels zijn we verhuisd naar een prachtige niewe
locatie aan de Rosendaalselaan 30 te Rozendaal.
Op de eerste verdieping zijn er twee heel mooie ruime
praktijkruimtes waar we sinds begin dit jaar met veel
plezier werken.

Achterkant
hier is de ingang

De monumentale tuin van de nieuwe locatie grenst
direct aan de Posbank. Als je de straat uitloopt, ben je
zo in het bos waar je kunt wandelen over de toppen
en door de dalen van de beroemde heideheuvels, genietend van fenomenale uitzichten. Bijzonder is dat in
deze tuin een heuse mammoet Redwood Boom (Sequoiadendron giganteum) staat. Het pand heeft voldoende parkeerruimte en is toegankelijk voor mensen
in rolstoel.

Lees hier alles over de training

Velen van jullie hebben kinderen. Groundwork heeft een
5-delige serie met werkboek beschikbaar voor ouders
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar. Geschreven
door Michelle - mede op basis van onze eigen ervaring
als ouders van drie prachtige dochters en inmiddels drie
kleinzonen. We bevelen deze van harte aan!

Wil je meer over ons lezen of weten?
www.redwoodspeopleservices.nl
You raise me up is er voor ouders die willen groeien in
hun rol als opvoeder. Of je kinderen nog heel klein zijn
óf al bijna volwassen: investeren in je ontwikkeling als
ouder loont altijd. Het is nooit te laat om daarmee te
starten.

We zijn erg nieuwsgierig hoe het met al onze (oud-)
cliënten gaat. Als je ons een korte review wilt schrijven, die we mogen publiceren voor onze website,
zouden we dat erg leuk vinden:
secretariaat@redwoodspeopleservices.nl
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Een mix van psychologie, pedagogiek en theologie.
5 lessen op video van 2 uur en een werkboek.
In totaal ben je er zo’n 13 tot 15 uur mee bezig.
Ontwikkel je vaardigheden als ouder.
Leer door terug te blikken op je eigen jeugd.

OPEN
AVOND
MAANDAGAVOND
16 MEI
Over enkele dagen is er een open avond, waar je je nog
voor kunt opgeven. Schroom niet en meld je aan voor
de open avond op maandag 16 mei.

Misschien ben je door je eigen levensreis en persoonlijke ervaring met coaching of therapie wel zelf gaan
verlangen coach of therapeut te worden. Waarom zou
je niet je dromen waar maken? Ik geniet hier elke dag
van, kan me geen mooier werk en betekenisvoller werk
bedenken.
Er zijn twee prachtige opleidingen: de Christelijke Integratieve Coach Opleiding en de Christelijke Integratieve
Therapie Opleiding.

LEES HIER ALLES OVER DE
CICO OPLEIDING
LEES HIER ALLES OVER DE
CIT OPLEIDING
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