
 

 

 

In mijn samenwerking met Merel heb ik haar ervaren als een zeer betrokken, 
liefdevol mens met echt kennis van zaken en een scherpe neus voor de 
onderliggende hulpvraag. Ze voelt veel aan en kan dit goed toepassen om 
mensen écht te helpen. 
                                                                                               (Collega Kindertelefoon)  

 

  

.   

Lieve Merel, 
 
Vanaf het eerste moment kwam je in contact met N.  
Je aanpak was laagdrempelig, speels, puur, zorgzaam, complimenteus en oprecht.  
Je luisterde goed naar wat N. aangaf, maar ook naar wat wij als ouders zagen. 
N. keek uit naar de momenten met jou.  
Spelenderwijs hielp je haar om positief over zichzelf te denken en zichzelf te ontdekken.  
Dit deed je door allerlei leuke opdrachten die aansloten bij N. 
 
Nogmaals dank hiervoor.                                                                                         (N. 8,5 jaar) 

  
 

Toen Merel bij ons kwam was er meteen een klik. Niet alleen tussen haar en 
mijn dochter  maar ook met mij. Merel had al snel het vertrouwen gekregen 
van mijn dochter waardoor ze ook alles durfde te delen met haar. Door middel 
van oefeningen zag ik veranderingen in gedrag en ik was telkens weer verbaasd 
over de positieve effecten van de behandelingen. Merel je bent zeer deskundig 
en een topper en ik ben blij dat jij ons hebt kunnen helpen.  
Liefs                                                                                                                    M. 11 jaar 

We hebben Merel als kindercoach ingeschakeld voor hulp bij de driftbuien en 
inslaapproblemen van onze temperamentvolle gevoelige dochter van 5.  
Merel kan goed en open luisteren, heeft oog voor ons als ouders en bouwde 
heel natuurlijk een band op met onze dochter. Met behulp van haar 
deskundigheid is er meer rust in huis gekomen. 
                                                                                                                         (M. 5 jaar)  



 

 

 

 
De klachten bij mijn zoon Z. begonnen klein; tics door spanning.  
Het werd steeds heftiger: gekruiste vingers en tenen, nek en hoofd naar achteren trekken, kaken van elkaar 
en uiteindelijk weg draaiende ogen.  
Waar je als moeder schrikt omdat je je afvraagt wat er gebeurt met je kind. Krijgt hij een insult? Het 
belemmerde Z. steeds meer in zijn dagelijkse doen en laten. Waar was het onbezorgde kind in mijn 6 jarige 
zoon gebleven? Hoe krijg je de last die je op deze leeftijd bij je kunt dragen weg bij een kind? Een kind hoort 
dit niet te dragen! 
 
Ik kreeg via via het filmpje doorgestuurd van merel met haar behandelwijze bij Ikbenerook en heb meteen 
contact opgenomen. Na een kennismaking en de hulpvraag neergelegd te hebben, is ze met mijn zoon aan 
de slag gegaan. 
 
Merel laat een kind zich eerst veilig voelen, werkt op zijn of haar tempo en pakt de gebieden aan waar de 
problemen liggen. Na 4 behandelingen was er al zo een zichtbare verandering bij mijn zoontje. Mijn kind is nu 
(na 8 behandelingen) weer kind. In plaats van de tics, uit hij nu zijn gevoel. Hij kan en mag nu boos zijn, hij 
spreekt zich uit. Hierdoor verdwenen ook snel genoeg de heftige tics die hem belemmerde in zijn dagelijkse 
functioneren.  
Daarnaast had merel voor mij als moeder ook nog tips. Wat ik kan doen om hem te helpen zichzelf te kunnen 
zijn. Ik ben merel zo dankbaar voor haar hulp. Mijn kind is weer kind! 
 
Dankjewel merel!                                                                                                                                                  (Z. 6,5 jaar) 
 

We hebben de bezoekjes van Merel als erg fijn ervaren. Ze wist goed in te schatten 
waar onze dochter behoefte aan had. Ze heeft haar vertrouwen gegeven om net even 
buiten haar comfortzone te stappen maar gaf haar tevens heel duidelijk de keuze tot 
hoever. Onze dochter vond het vooral heel gezellig met Merel en kon hier ook zeker 
naar uit kijken. Ik heb Merel met respect zien omgaan met de gevoelens van haar en 
ze koppelde vaker buiten de afspraken om nog even terug met de vraag hoe het met 
ons ging. Dit was erg fijn, het geeft een betrokken gevoel. Dankjewel Merel.  
 
                                                                                                                                       (L. 10 jaar) 


