
Bestelformulier gepersonaliseerd  
promotiemateriaal voor Sensikidscoaches

A4 Flyers
Onder in de balk komen 
jouw gegevens te staan als 
a. m Ik voel me Oké!
b.  m Ik ben Oké!
c.  m Power Pubers
d.  m Wijze Ouders

A3 en A4 Poster
a. m Voel me Oké!, Ik ben Oké!
  en Power Pubers
b. m Ik ben Oké!, Powe Pubers
  en Wijze Ouders   

m Adresstickers 
 21 stuks op een A4

m Folder gevouwen  
 A4 naar A5
Als je alle cursussen geeft is dit 
een overzichtelijke folder die je 
kunt verspreiden. In de kolom 
achterzijde wit is ruimte voor je 
eigen gegevens.

www.sensikids.nl

SensikidsSensikids

(hoog)sensitief 
prikkelgevoelig kind?

Platform Sensikids 
bestaat uit zelfstandig 

gevestigde coaches. 
Zij volgden de  

korte beroepsopleiding 
Sensikidscoaching en 

geven leuke cursussen 
volgens de richtlijnen

www.sensikids.nl of .be

Ik voel me Oké! cursus
Training, Advies & Ondersteuning 

Sensitieve en prikkelgevoelige kinderen floreren bij een vriendelijke en open aanpak. Zij zijn geholpen 
als er in hun omgeving volwassenen zijn die hun specifieke kwaliteiten kunnen herkennen en erkennen.  
In de korte beroepsopleiding die Sensikids coaches volgden hebben zij specifiek geleerd wat (hoog) 
sensitieve kinderen nodig hebben. Daarnaast leerden ze hoe ze kinderen een leuke en helpende cursus 
kunnen geven. Je kunt een Sensikids coach herkennen aan ons kwaliteitsmerk en logo. Zij werken volgens 
de richtlijnen die in de beroepsopleiding worden aangeboden.

Ben je ouder van een (hoog) sensitieve en prikkelgevoelig kleuter?
Dan kun je je kind een leuke cursus laten volgen. De Sensikids coaches bieden de Ik voel me Oké! cursus 
in hun eigen praktijk aan. In zeven tot tien rustige en gestructureerde bijeenkomsten leren de kinderen 
een O jee! gevoel te veranderen in een Oké! gevoel. 

In de Ik voel me Oké! cursus leren de kinderen: 
• Om hulp te vragen.
• Bang, boos, blij en verdriet te herkennen bij zichzelf en anderen.
• Positieve gedachten te verzinnen samen met papa en mama. 
• Door middel van praatkaarten en handpoppenspel worden de diverse 
 onderwerpen doorgenomen.
• Door de verhalen over de tweeling Bim en Bam krijgen zowel de ouder als 
 het kind meer mogelijkheden om met alledaagse situaties beter om te gaan. 

Het doel van de cursus is dat je kind een steuntje in de rug krijgt en jij handige 
tips krijgt om je kind ontspannen te kunnen begeleiden. Uit onderzoek is gebleken 
dat wanneer kinderen beter kunnen benoemen wat ze voelen en ervaren stress 
wordt verminderd. Ook het leren begrijpen wat er gebeurt in hun omgeving helpt hen. De cursus is daar 
bij behulpzaam. De ouders kunnen door middel van de verhalen in het werkboek en leuke spelletjes en 
kleurplaten herhalen wat het kind leerde. Want: door te oefenen word je steeds beter.  Het werkboek ‘Ik 
voel me Oké!’ dat in de cursus wordt gebruikt door de kinderen kan worden aangeschaft via de Sensikids 
coach of via www.uitgeverijdeliefde.nl. Vraag naar de voorwaarden van de Sensikids coach.  

De sensikidscoach in uw buurt is: Sylvia van Zoeren 072-5647353
Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk | info@de-praktijk.org | www.wijzemoeders.nu

Power Pubers

Deze training is ontwikkeld voor pubers. In de 

training leer je allerlei handige tools te gebruiken.

 
• Plannen en ordenen van huiswerk.

• Emoties erkennen en herkennen.

• Mindmappen (packet switchen).

• Positief denken.

• Ontspanningsoefeningen.

• Je leerhersenen en je automatische   

 hersenen. Hoe het werkt.

• Je uitstraling en die van anderen.   

• Je kwaliteiten en talenten.

• Jezelf zijn en je eigen plek innemen?

• Energie en sfeer.

Ik voel me Oké!

Deze training is geschikt voor kinderen van 4-6 

jaar

•  ze leren spelenderwijs en hebben  dus 

 veel materialen nodig,

• ze leren benoemen wat ze beleven en 

 voelen.

Er worden verhalen verteld en spelletjes gedaan 

om de gevoelens Bang, Boos, Blij en Verdrietig 

te verduidelijken. Ook wordt er gewerkt met de 

modellen Áandacht en Schrik.Het resultaat is 

een kind dat zich in onverwachte siutaties ook 

prettig kan voelen. Of positief kan reageren op 

de aangeboden hulp.

Ik ben Oké!

Tijdens de Ik ben Oké! trainingen die door het hele 

land gegeven worden voor basisscholieren zien 

we dat deze training, die in eerste instantie voor 

(hoog)sensitieve kinderen is ontwikkeld eigenlijk 

voor alle kinderen heel goed werkt. 7-11 jaar

Doelen zijn om de kinderen:

•  weerbaarder te maken,

•  uitleg te geven wat stress is en wat  

 je zintuigen zijn,

• ze meer begrip te geven over hun  

 innerlijke wereld, 

•  samen naar handige gedachten en 

 oplossingen te zoeken (positief denken),

•  zich beter te kunnen concentreren   

 (afsluiten voor externe prikkels),

•  zich te kunnen ontspannen,

•  jezelf mogen zijn.

Sensitieve en prikkelgevoelige

kinderen staan in de belangstelling.

Zij ervaren de omgeving namelijk vaak anders 

dan anderen, denken anders en leren anders.

Ze denken veel na, zijn empathisch, voelen 

veel en verwerken prikkels anders dan we 

gewend zijn. Het zenuwstelsel dat betrokken 

is bij prikkelverwerking is bij deze kinderen 

gevoeliger dan gemiddeld.  Vooral op school 

kan dit voor problemen zorgen. 

De prikkelmijdende kinderen hebben het 

nodig dat ze uitgedaagd worden om uit  

hun comfortzone te stappen. De prikkelhon-

gerige kinderen hebben het nodig reacties op  

alle impulsen te leren uitstellen.  Voor alle 

kinderen geldt dat het beter registreren van 

prikkels en het handiger reageren op prikkels 

en ervaringen kan helpen zich goed te voel-

en. Samen met de Sensikids coaches leren zij 

handige oplossingen te verzinnen als ze zich 

naar voelen. Zo zijn ze steeds beter in staat 

om hun eigen emoties en gedrag te reguleren 

en prikkels te registeren. 

De trainingen zijn opgebouwd uit minimaal zeven sessies en kunnen zowel 

individueel als in groepsverband worden aangeboden. Het werkboek wordt apart aangeschaft

via www.uitgeverij deliefde.nl. Je kunt ook vragen om adviessessies. 

Wijze Ouder training

Voor ouders, verzorgers, hulpverleners e.a. 
Deze training zorgt dat je...

•  Meer begrijpt van je hoogsensitieve kind.
•  De kwaliteiten van (hoog)sensitieve   
 kinderen leert herkennen.
•  Meer weet over stress en stressreductie   
 na afloop.
•  Positief en activerend kunt 
 communiceren na afloop.
•  Meer weet over beelddenken. 
•  Meer over concentratie en aandacht   
 richten weet.
•  Zelf rustiger kunt reageren.
•  Je je eigen valkuilen kent.
•  Weet hoe je uit de emotie kunt stappen 
 als er iets vervelends gebeurt.

 Deze training omvat 4 bijeenkomsten

www.sensikids.nl of .be

Is uw kind sensitief en 
prikkelgevoelig? 

Zoek dan contact met een van onze Sensikids 
coaches. 

Platform Sensikids bestaat uit zelfstandig 
gevestigde kindercoaches. 

Zij geven de Sensikids cursussen aan ouders 
en kinderen en volgden daarvoor een korte 
beroepsopleiding.

Zij bieden de cursussen aan volgens de 
richt-lijnen die in onze beroepsopleiding 
werden meegegeven.

De Sensikids coaches hanteren allen hun eigen 
voorwaarden en een eigen klachtenregeling.
U kunt daar naar vragen. 

Daarnaast hebben zij een Verklaring  
Onbesproken Gedrag aangevraagd.

Zij werken met de werkboeken en werkvormen 
die speciaal werden ontwikkeld voor de  
cursussen.

De doelstelling van ons Platform is de groep 
sensitieve kinderen te begeleiden vanuit hun 
kwaliteiten.

Daarbij word altijd uitgegaan van de extra 
gevoeligheid die deze kinderen tonen. 

U herkent een Sensikids coach 
aan ons kwaliteitsmerk.

Training Advies & Ondersteuning

(hoog)sensitief 
prikkelgevoelig kind?

Tips & Tools voor Wijze Ouders 
om je kind te begrijpen & begeleiden

Sensikidstrainingen voor (hoog)sensitieve 
prikkelgevoelige kinderen:
• ontspannen 

• concentratie verbeteren 

• positief denken 

• grip krijgen op emoties 

• meer zelfvertrouwen

Aanbod trainingen:
4-6 jaar, 7-11 jaar, 12-15 jaar, 
ouders en leerkrachten. www.sensikids.nl
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Auteur en samensteller 

Sylvia van Zoeren
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Het is niet toegestaan de inhoud van dit werkboek of onderdelen er van te kopiëren tenzij de uitgeverij daar toestemming voor heeft  

gegeven. Op www.vofdeliefde.nl kunt u een aantal werkvormen downloaden zodat het werkboek optimaal kan worden gebruikt. Het 

werkboek kwam tot stand door een samenwerking tussen www.wijzemoeders.nu en Uitgeverij De Liefde.  ISBN/EAN: 978-90-79915-17-0

Dit werkboek werd speciaal gemaakt voor sensitieve en prikkelgevoelige  

kinderen. In het hele land geven Sensikids coaches cursussen waarbij dit 

werkboek wordt gebruikt. Ze worden herkend aan het Sensikids kwaliteitsmerk. 

U vindt hun adressen op www.sensikids.nl

Met dit werkboek leren sensitieve en prikkelgevoelige kinderen emoties beter benoemen, 

stress bij zichzelf herkennen en oefeningen te gebruiken, handige oplossingen te bedenken 

als er vervelende of onverwachte dingen gebeuren en prikkels bewuster te registreren. 

De Sensikids coaches helpen de kinderen bij schrik, stress en concentratieproblemen. 

Hun ouders kunnen er terecht voor advies en ondersteuning.

Uit onderzoek is gebleken dat voor alle kinderen die de cursus volgden 

er iets positiefs veranderde! 

We wensen je dus veel plezier bij het gebruik van dit werkboek!

www.sensikids.nl
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Wijze Ouder training

Voor ouders, verzorgers, hulpverleners e.a. 
Deze training zorgt dat je...

•  Meer begrijpt van je hoogsensitieve kind.
•  De kwaliteiten van (hoog)sensitieve   
 kinderen leert herkennen.
•  Meer weet over stress en stressreductie   
 na afloop.
•  Positief en activerend kunt 
 communiceren na afloop.
•  Meer weet over beelddenken. 
•  Meer over concentratie en aandacht   
 richten weet.
•  Zelf rustiger kunt reageren.
•  Je je eigen valkuilen kent.
•  Weet hoe je uit de emotie kunt stappen 
 als er iets vervelends gebeurt.

 Deze training omvat 4 bijeenkomsten

www.sensikids.nl of .be

Is uw kind sensitief en 
prikkelgevoelig? 

Zoek dan contact met een van onze Sensikids 
coaches. 

Platform Sensikids bestaat uit zelfstandig 
gevestigde kindercoaches. 

Zij geven de Sensikids cursussen aan ouders 
en kinderen en volgden daarvoor een korte 
beroepsopleiding.

Zij bieden de cursussen aan volgens de 
richt-lijnen die in onze beroepsopleiding 
werden meegegeven.

De Sensikids coaches hanteren allen hun eigen 
voorwaarden en een eigen klachtenregeling.
U kunt daar naar vragen. 

Daarnaast hebben zij een Verklaring  
Onbesproken Gedrag aangevraagd.

Zij werken met de werkboeken en werkvormen 
die speciaal werden ontwikkeld voor de  
cursussen.

De doelstelling van ons Platform is de groep 
sensitieve kinderen te begeleiden vanuit hun 
kwaliteiten.

Daarbij word altijd uitgegaan van de extra 
gevoeligheid die deze kinderen tonen. 

U herkent een Sensikids coach 
aan ons kwaliteitsmerk.

Training Advies & Ondersteuning

(hoog)sensitief 
prikkelgevoelig kind?

Tips & Tools voor Wijze Ouders 
om je kind te begrijpen & begeleiden

Sensikidstrainingen voor (hoog)sensitieve 
prikkelgevoelige kinderen:
• ontspannen 

• concentratie verbeteren 

• positief denken 

• grip krijgen op emoties 

• meer zelfvertrouwen

Aanbod trainingen:
4-6 jaar, 7-11 jaar, 12-15 jaar, 
ouders en leerkrachten. www.sensikids.nl

SensikidsSensikids

Auteur en samensteller 

Sylvia van Zoeren

WERKBOEK
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Het is niet toegestaan de inhoud van dit werkboek of onderdelen er van te kopiëren tenzij de uitgeverij daar toestemming voor heeft  

gegeven. Op www.vofdeliefde.nl kunt u een aantal werkvormen downloaden zodat het werkboek optimaal kan worden gebruikt. Het 

werkboek kwam tot stand door een samenwerking tussen www.wijzemoeders.nu en Uitgeverij De Liefde.  ISBN/EAN: 978-90-79915-17-0

Dit werkboek werd speciaal gemaakt voor sensitieve en prikkelgevoelige  

kinderen. In het hele land geven Sensikids coaches cursussen waarbij dit 

werkboek wordt gebruikt. Ze worden herkend aan het Sensikids kwaliteitsmerk. 

U vindt hun adressen op www.sensikids.nl

Met dit werkboek leren sensitieve en prikkelgevoelige kinderen emoties beter benoemen, 

stress bij zichzelf herkennen en oefeningen te gebruiken, handige oplossingen te bedenken 

als er vervelende of onverwachte dingen gebeuren en prikkels bewuster te registreren. 

De Sensikids coaches helpen de kinderen bij schrik, stress en concentratieproblemen. 

Hun ouders kunnen er terecht voor advies en ondersteuning.

Uit onderzoek is gebleken dat voor alle kinderen die de cursus volgden 

er iets positiefs veranderde! 

We wensen je dus veel plezier bij het gebruik van dit werkboek!

www.sensikids.nl
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Power puber Cursus

Platform Sensikids 
bestaat uit zelfstandig 

gevestigde coaches. 
Zij volgden de  

korte beroepsopleiding 
Sensikidscoaching en 

geven leuke cursussen 
volgens de richtlijnen

www.sensikids.nl of .be

Training, Advies & Ondersteuning 

Ben je 12 jaar of ouder? Wil je je kwaliteiten leren kennen? Vind je het fijn om je huiswerk beter te kunnen 
plannen? Heb je wel eens een vol hoofd en onrustig lijf? Dan kan dat komen omdat je in een belangrijke 
fase van je leven bent beland! In de puberteit beleef je erg veel, verleg je je grenzen, ontdek je je eigen 
IK en zit je emotioneel wel eens in een achtbaan!

In onze Power Puber cursus leer je te ordenen. Dat heb je nodig om je hoofd helder te maken en je inner-
lijke agenda op orde te krijgen. Natalie, Thomas, Rachid en zijn zus Annissa en Marjan beleven van alles 
in de Power Puber cursus, en de verhalen over dit vijftal zullen ook voor jou herkenbaar zijn! Wat zijn de 
onderwerpen waar zij zich mee bezig houden?

Leren kun je leren
• Plannen en ordenen van huiswerk.
• Emoties erkennen en herkennen.
• Mindmappen (packet switchen).
• Positief denken.
• Ontspanningsoefeningen.
• Je leerhersenen en je automatische hersenen. Hoe het werkt.
• Je uitstraling en die van anderen.   
• Je kwaliteiten en talenten.
• Jezelf zijn en je eigen plek innemen?
• Energie en sfeer.

De trainingen zijn opgebouwd uit minimaal zeven sessies en worden zowel individueel als in groeps- 
verband aangeboden. Het werkboek wordt apart aangeschaft via www.uitgeverijdeliefde.nl. Je kunt ook 
vragen om adviessessies. Ook je ouders kunnen bij de sensikidscoaches terecht. Tips en informatie worden 
gegeven in de Wijze Puberouder cursus. www.powerpubers.be of .nl

De sensikidscoach in uw buurt is: Sylvia van Zoeren 072-5647353
Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk | info@de-praktijk.org | www.wijzemoeders.nu
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SensikidsSensikids

(hoog)sensitief 
prikkelgevoelig kind?

Platform Sensikids 
bestaat uit zelfstandig 

gevestigde coaches. 
Zij volgden de  

korte beroepsopleiding 
Sensikidscoaching en 

geven leuke cursussen 
volgens de richtlijnen

www.sensikids.nl of .be

Ik ben Oké! cursus
Training, Advies & Ondersteuning 

Sensitieve en prikkelgevoelige kinderen floreren bij een vriendelijke en open opvoeding. Zij zijn geholpen 
als er in hun omgeving volwassenen zijn die hun specifieke kwaliteiten kunnen herkennen en erkennen.  
In de korte beroepsopleiding die Sensikids coaches volgden hebben zij specifiek geleerd wat (hoog) 
sensitieve kinderen nodig hebben. Daarnaast leerden ze hoe ze kinderen een leuke en helpende cursus 
kunnen geven. Je kunt een Sensikids coach herkennen aan ons kwaliteitsmerk en logo. Zij werken volgens 
de richtlijnen die in de beroepsopleiding worden aangeboden.

Ben je ouder van een (hoog) sensitief en prikkelgevoelig kind?
Dan kun je je kind een leuke cursus laten volgen. De Sensikids coaches bieden de Ik ben Oké! cursus in 
hun eigen praktijk in Nederland en België aan. In zeven tot tien rustige en gestructureerde bijeenkomsten 
leren de kinderen een O jee! gevoel te veranderen in een Oké! gevoel. 

In de Ik ben Oké! cursus leren de kinderen:
• Stress bij zichzelf te herkennen.
• Handige oplossingen te verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt.
• Diverse ontspanningsoefeningen toe te passen.
• Hun aandacht beter te richten.
• Hun gevoelens beter herkennen en benoemen.
• De gevoelens van anderen beter te herkennen.
• Positieve gedachten te verzinnen. 
• Hun plek in te nemen.  

Het doel van de cursus is dat je kind een steuntje in de rug krijgt.  
Uit onderzoek is gebleken dat wanneer ze beter kunnen benoemen wat ze voelen en ervaren stress wordt 
verminderd. In de cursus leren ze dit.  De ouders kunnen door middel van de verhalen in het werkboek en 
leuke spelletjes herhalen wat het kind leerde. Want: door te oefenen word je steeds beter. Het werkboek 
‘Ik ben Oké!’ dat in de cursus wordt gebruikt door de kinderen kan worden aangeschaft via de Senskids 
coach of via www.uitgeverijdeliefde.nl. Vraag naar de voorwaarden van de Sensikids coach. 

De sensikidscoach in uw buurt is: Sylvia van Zoeren 072-5647353
Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk | info@de-praktijk.org | www.wijzemoeders.nu
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Platform Sensikids 
bestaat uit zelfstandig 

gevestigde coaches. 
Zij volgden de  

korte beroepsopleiding 
Sensikidscoaching en 

geven leuke cursussen 
volgens de richtlijnen

www.sensikids.nl of .be

Wijze Oudertraining
Training, Advies & Ondersteuning 

Sensitieve en prikkelgevoelige kinderen floreren bij een vriendelijke en open opvoeding. Zij zijn geholpen 
als er in hun omgeving volwassenen zijn die hun specifieke kwaliteiten kunnen herkennen en erkennen.  
In de korte beroepsopleiding die Sensikids coaches volgden hebben zij specifiek geleerd wat (hoog) 
sensitieve kinderen nodig hebben. Daarnaast leerden ze hoe ze kinderen een leuke en helpende cursus 
kunnen geven. Je kunt een Sensikids coach herkennen aan ons kwaliteitsmerk en logo. Zij werken volgens 
de richtlijnen die in de beroepsopleiding worden aangeboden.

Ben je ouder van een (hoog) sensitief en prikkelgevoelig kind?
Dan kun je je kind een leuke cursus laten volgen. De Sensikids coaches bieden de Ik ben Oké! cursus in 
hun eigen praktijk in Nederland en België aan. In zeven tot tien rustige en gestructureerde bijeenkomsten 
leren de kinderen een O jee! gevoel te veranderen in een Oké! gevoel. 

In de Ik ben Oké! cursus leren de kinderen:
• Stress bij zichzelf te herkennen.
• Handige oplossingen te verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt.
• Diverse ontspanningsoefeningen toe te passen.
• Hun aandacht beter te richten.
• Hun gevoelens beter herkennen en benoemen.
• De gevoelens van anderen beter te herkennen.
• Positieve gedachten te verzinnen. 
• Hun plek in te nemen.  

Het doel van de cursus is dat je kind een steuntje in de rug krijgt.  
Uit onderzoek is gebleken dat wanneer ze beter kunnen benoemen wat ze voelen en ervaren stress wordt 
verminderd. In de cursus leren ze dit.  De ouders kunnen door middel van de verhalen in het werkboek en 
leuke spelletjes herhalen wat het kind leerde. Want: door te oefenen word je steeds beter. Het werkboek 
‘Ik ben Oké!’ dat in de cursus wordt gebruikt door de kinderen kan worden aangeschaft via de Senskids 
coach of via www.uitgeverijdeliefde.nl. Vraag naar de voorwaarden van de Sensikids coach. 

De sensikidscoach in uw buurt is: Sylvia van Zoeren 072-5647353
Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk | info@de-praktijk.org | www.wijzemoeders.nu

(hoog)sensitief 
prikkelgevoelig kind?

Training, Advies & Ondersteuning 

Tips & Tools voor Wijze Ouders 
om je kind te begrijpen & begeleiden

Sensikidstrainingen voor (hoog)sensitieve 
prikkelgevoelige kinderen:
• ontspannen 
• concentratie verbeteren 
• positief denken 
• grip krijgen op emoties 
• meer zelfvertrouwen

Aanbod trainingen:
Ik voel me Oké 4-6 jaar, Ik ben Oké 7-11 jaar
Power Pubers 12-15 jaar en Wijze oudertraining

www.sensikids.nl 
De sensikidscoach in uw buurt is: Sylvia van Zoeren 072-5647353

Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk | info@de-praktijk.org  | www.wijzemoeders.nu

(hoog)sensitief 
prikkelgevoelig kind?

www.sensikids.nl 
De sensikidscoach in uw buurt is: Sylvia van Zoeren 072-5647353

Kanaaldijk 88, 1831 GB Koedijk | info@de-praktijk.org | www.wijzemoeders.nu

Training, Advies & Ondersteuning 

Tips & Tools voor Wijze Ouders 
om je kind te begrijpen & begeleiden

Sensikidstrainingen voor (hoog)sensitieve 
prikkelgevoelige kinderen:
• ontspannen 
• concentratie verbeteren 
• positief denken 
• grip krijgen op emoties 
• meer zelfvertrouwen

Aanbod trainingen:
Ik ben Oké 7-11 jaar, Power Pubers 12-15 jaar 
en Wijze oudertraining

Kosten
1. Sensikids folder  35,-
2. Poster A3 en A4  15,-        
3. Flyer power pubers 10,-
4. Flyer Ik ben Oké!  10,-
5. Flyer Ik voel me Oké! 10,-
6. Flyer Wijze Ouders  10,-
7. Adresstickers  15,-
Prijzen zijn exclusief 21% btw.

Hoe werkt het
Stel je promotiepakketje samen en mail je gegevens door 
naar sensikids@hotmail.com. Je ontvangt een concept via 
mail. Na akkoord betaal je de factuur en zodra deze 
voldaan is ontvang je de bestanden die je naar een druk-
ker kunt sturen en voor je eigen printer kunt gebruiken. 
Deze bestanden mogen nimmer ten behoeve van derden 
worden doorgegeven. Er zit dus copyright op.
Hartelijke groet en veel succes als sensikidscoach!
Voor meer informatie: Claudia Madretsma 06-13163236
of csm_vormgevingdtp@hotmail.com.
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