Graag wil ik via deze weg mijn ervaringen met Centrum de Zon te kennen geven.
Het gaat om mijn dochter van elf.
De problemen met haar begonnen al op 6 jarige leeftijd.
Met problemen bedoel ik; altijd druk, moeilijk op zichzelf kunnen zijn, moeilijk met eten,
gauw angstig, boos of verdrietig, slecht slapen, moe en toch actief, moeilijk aansluiting
vinden bij andere kinderen, huidproblemen.
Op school had ze veel ruzie met andere kinderen en de leraar. We besloten om haar naar een
andere school te laten gaan (Iederwijs) in de hoop dat ze daar meer zichzelf durfde te zijn en
tot rust kwam.
Ook hadden we haar in overleg met de huisarts haar de kanjertraining laten volgen als
ondersteuning voor haar tekort aan zelfwaardering.
Op de nieuwe school had ze veel problemen met lezen en al gauw bleek dat ze dyslexie’s is.
Om een lang verhaal kort te maken zijn we na jaren tobben bij Centrum de Zon terecht
gekomen.
Daar kwam duidelijk naar voren dat haar darmen belaagd werden door meerdere schadelijke
parasieten en schimmels en dat ze de inentingen (d k t p) niet goed verwerkt had. Ik kan het
niet precies wetenschappelijk uitleggen maar ze is daar 9 maanden in behandeling geweest.
Elke keer werd me goed duidelijk uitgelegd welke stap we gingen nemen en waarvoor ze
behandeld werd .
De veranderingen waren verademend.
Eindelijk had ik het gevoel op de goede weg te zijn, begrepen te worden en dat de oorzaak
achterhaald werd en opgelost!!!!
Inmiddels is ze weer terug naar een gewone school .
Deze week kreeg ik bij het tien minuten gesprek te horen dat ze een heel vrolijk sociaal kind
is die haar achterstand goed inhaalt en dat ze niet meer dyslexie’s is!
Geweldig .
Dank je wel Andre en Anneke.
Ik hoop dat heel veel kinderen bij jullie geholpen zullen worden en verlost worden van hun
stempel ADHD-kind .
Nogmaals bedankt

