
Samen sterker
De samenwerking van een kindercoach en een paardencoach heeft absoluut 
een meerwaarde. Je kind wordt begeleid door twee deskundige coaches die 
allebei meer dan 20 jaar in het basisonderwijs werkzaam zijn als leerkracht. 
Met daarnaast het paard of de pony als hulpmiddel.  

Maatwerk
Wij bieden een kortdurend traject van 4 sessies waarin we met onze eigen 
coachmethode tot de kern komen van de hulpvraag. Wij kijken vervolgens sa-
men naar wat wij kunnen versterken en vergroten bij jouw kind. Denk daarbij 
aan de kwaliteiten en talenten waarover ieder kind beschikt en die we samen 
naar boven gaan halen en laten groeien.Er is indien gewenst ruimte voor extra 
sessies. Ons doel blijft echter: zo kort mogelijk maar zo lang als wenselijk is!

Gun je kind een coach!
Want het mooiste dat je kunt worden is jezelf!

 Vraag jij je wel eens af of het anders kan?

 Loop jij wel eens vast met je kind in het dagelijks leven?

 Zit je kind even niet lekker in zijn of haar vel?

 Spelen er emoties bij jouw kind waar jij je geen raad mee weet?

Een coachtraject bij ColindaCoacht en PaardenCoach voor jou! is misschien net wat jouw kind nodig heeft.

zelfbewuster en veerkrachtiger



De focus ligt op de toekomst! 
Wij werken resultaatgericht, richten ons op persoonlijke  
ontwikkeling en de verbinding met jezelf en de wereld om je heen. 

Wij gaan op zoek naar de mooiste versie van jezelf! Bij ons leert jouw 
kind te zijn wie hij of zij is. Met behulp van een paard of pony wordt dit 
nog meer versterkt. De paarden kunnen jouw kind heel goed helpen 
door gedrag te spiegelen. 

Jouw kind gaat naar huis met een flinke dosis zelfvertrouwen  
en zelfkennis, positieve energie en leert om stevig in zijn of haar  
schoenen te staan.
 
Je kind kan zelfbewuster en veerkrachtiger door het leven. 

Naast coachtrajecten voor kinderen (7-18 jaar) bieden wij ook: 
coachtrajecten, trainingen en workshops voor (gast)ouders,  
leerkrachten en opvoeders. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Jolanda van Veen
paardencoachvoorjou.nl
paardencoachvoorjou@gmail.com
M: 06 43 484 487
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