Aanbod voor kinderen en tieners

AGLAIA
is een ruimte waar iedereen
welkom is en
zichzelf mag zijn
Een omgeving waar
volwassenen
tieners
kinderen
de tijd en de ruimte krijgen
om via creatieve technieken en
materialen
dichterbij zichzelf te komen
zichzelf te uiten
en te kunnen groeien
tot meer zelfbewuste personen

Aanbod voor volwassenen

• Individuele creatieve therapie
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• groeigroepen en cursussen
rond assertiviteit, zelfbeeld …
a.h.v. creatieve werkvormen
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Coachen van ouders en rond
opvoedingsproblemen

• Supervisie en vorming via
creatieve
werkvormen
voor professionelen

Als kleuterleidster, zorgleerkracht en dansdocente
kwam ik steeds meer in contact met kinderen van
allerlei leeftijden die het moeilijk hebben.
Door deze confrontatie en mijn eigen ervaring met
therapie en persoonlijkheidsontwikkeling als
volwassene maakte ik de keuze om me op dit
terrein te gaan specialiseren en verdiepen.

Anja Wouters

Ik volgde eerst verschillende cursussen en
workshops rond persoonlijkheidsontwikkeling,
mentorschap, intervisie, … en kwam zo tot de
ontdekking dat naast kinderen en tieners ook veel
volwassenen op zoek zijn naar zichzelf en naar hun
eigen ontwikkeling
Deze ontdekking zorgde ervoor dat ik in 2008 de
stap zette naar de opleiding: creatieve therapie in
PH In Hasselt. Mijn ervaring in het onderwijs, in
het vormingswerk en stages tijdens de
therapieopleiding bieden een goede basis om
volwassenen, kinderen en tieners te ondersteunen
in hun persoonlijkheidsontwikkeling
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AGLAIA
Atelier voor creatieve vorming en therapie
Anja Wouters
Vuurmolenstraat 10 3201 langdorp
Gsm 0495/321491
Mail: anja@atelieraglaia.be
Website: www.atelieraglaia.be
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BANABA creatieve Therapeut PHL
Prof diploma dans en drama Laban
centrum te Londen UK
BA Kleuteronderwijzeres KHL

opleiding psychotherapie voor personen
met een handicap
Mentoropleiding KHlim
Training en opleiding in verschillende
creatieve media (dans, drama, muziek en
beeld, poppenspel …)
Animator, instructor en hoofdinstructor
bij verschillende vormingsorganisaties
Hoger instituut voor opvoedkundige
studiën te Leuven
Zorgopleiding en Freinetopleiding in
Leuven en in Nederland

AGLAIA
Atelier voor
creatieve vorming en
therapie

