
Als je de kinderen op de stek van
Kentalis in het voormalige klooster
Ter Eem ziet spelen, zou je denken
dat er niks aan de hand is. Maar
niets is minder waar, vertelt moto-
risch therapeut Mieke van Leeuwen.
,,Kijk maar eens goed. Ze spelen
meer op zichzelf, doordat communi-
ceren met anderen lastig is.’’
Ongeveer 7 procent van de Neder-

landse bevolking heeft een beper-
king op het gebied van taal en com-
municeren. Als er sprake is ‘com-
plexe beperkingen’ komen peuters
bij Kentalis in Amersfoort terecht.
De meeste van de 25 peuters die er
nu zitten, kampen vooral met
spraak- en taalstoornissen. Dit kan
samengaan met motorische proble-
men, sociaal-emotionele problema-
tiek of autisme. Soms hebben ou-

ders al een
moeilijke periode achter de rug,
voordat ze met hun kind in Amers-
foort terecht kunnen, vertelt GZ-
psycholoog en behandelcoördinator
Milou Kapelle. ,,Ouders die hun
kind moeilijk kunnen begrijpen of
weinig contact kunnen krijgen.’’
Eenmaal op Ter Eem, staat een

professioneel team klaar dat met en-
gelengeduld uitzoekt wat er aan de
hand is. ,,Daar zijn we ook best trots

op. Elk kind krijgt een
unieke aanpak. Wij bekijken voort-
durend: hoe komt dit? Wat houdt
het in stand en wat kunnen we ver-
beteren? Alles is gericht op commu-
nicatie,’’ zegt logopedist Lianne
Findhammer.

VLUCHTIG
Voorbeeld: het meisje van 3 met ex-
treem vluchtig gedrag. Ze maakte
maar één geluid, liep constant heen

en weer en reageerde op alle prik-
kels. Kapelle: ,,Dat hinderde haar zo
dat ze haar focus op taal niet voor
elkaar kreeg. We hebben haar in
haar eigen vaste groepje in behan-
deling genomen. In haar geval werd
iedereen, ook de kantoormedewer-
kers, door de pedagogischmedewer-
kers geïnstrueerd: wijs haar steeds
opnieuw op waar ze mee bezig is.
Reageer verder niet op haar, al is het
een schat, anders wordt ze afgeleid.

Elke dag weer, van negen tot drie.’’
,,De logopedische en motorische

therapie werden gecombineerd. Wat
geweldig bij haar bleek te werken,
was lekker bungelen in een binnen-
band. Dan ontspant ze, waardoor ze
in staat is andere geluiden op te pik-
ken. Lianne imiteerde steeds het ge-
luid van haar eigen slepende voeten
over de mat, want dat herkent ze.
Langzaam werden daar andere ge-
luiden aan toegevoegd. Hoe meer
ontspannen, des te beter ze nieuwe
geluiden oppakte. Inmiddels is ze zo
ver dat ze klanken maakt die op
woorden lijken. Ze probeert andere
kinderen op haar manier te benoe-
men. Kinderen die ze eerst niet eens
zag. Ze is rustiger. Haar ouders, die
intensief bij de behandeling worden
betrokken via ouderbegeleiding en
communicatiecursussen, zijn blij.
Zij zien ook veranderingen thuis.’’

STRALEN
De psycholoog, de motorisch thera-
peut en de logopedist zitten stralend
aan tafel. Hier doen ze het voor;
kleine, maar belangrijke stappen in
de ontwikkeling van een kind. Dat
is nog weleens lastig uit te leggen
aan sommige ouders. ,,Die moeten
hun verwachtingen soms bijstellen.
Dan denken ze: een jaar Kentalis en
de achterstand is ingehaald. Helaas
is het meestal geen kwestie van een
inhaalslag, maar iets waar ze de rest
van hun leven mee te maken heb-
ben. Elk klein stapje dat gemaakt
wordt, is essentieel.’’

VATHORST

Cassiopeia verhuist
naar de zondagmiddag
De voorstellingen van poppenthea-
ter Cassiopeia verhuizen van de
zaterdagochtend naar de zondag-
middag. De spelen vinden plaats
in natuurboerderij De Brinkhorst
aan de Wageningseberg 43. Zon-
dag 7 april vanaf 15.00 uur speelt
het gezelschap de voorstelling ‘Wil
jij mijn mama zijn?’ Deze is ge-
schikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Reserveren kan via de website van
Cassiopeia.
poppentheatercassiopeia.nl

Start appartementen
vanHetWaterhart
De overeenkomst voor de bouw
van Het Waterhart is ondertekend.
De Alliantie, Heijmans Woning-
bouw en Dura Vermeer Bouw gaan
32 appartementen realiseren. De
bouw begint in mei, de oplevering
staat gepland voor begin 2014. Het
Waterhart ligt op een eiland in
deelplan-De Bron.PETRUS100

LIENDERT

Informatieavond over
gebiedsontwikkeling
De gemeente Amersfoort begint

met het clusteren van sociale voor-
zieningen onder de naam ABC-
Liendert. Basisscholen De Wiek-
slag en De Windroos, kinderop-
vang, welzijnswerk en sport
komen samen in één gebouw. De
huidige onderkomens worden op-
geknapt en ingericht als wonin-
gen. Maandag 8 april van 19.00 tot
21.00 uur wordt er een informatie-

avond gehouden in De Wiekslag
aan de Trekvogelweg 180.PETRUS100

VERMEERKWARTIER

Introductie van
synchroonzwemmen
De afgelopen weken hebben zes

meisjes kennisgemaakt met syn-
chroonzwemmen. Wie ook van
zwemmen, dans en muziek houdt
en in het bezit is van de zwemdi-
ploma’s B en C, kan meedoen op
dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur in
het Torenbad of op zaterdag van
9.00 tot 11.00 uur in het Sport-
fondsenbad. Meer informatie is te
vinden op www.azpc.nl.PETRUS100

NIEUWLAND

Spinningmarathon
voor het goede doel
Fitness House Nieuwland houdt
zondag 21 april van 11.00 tot 15.00
uur een spinningmarathon. Elk
uur is er een andere instructeur
met een eigen stijl. De fietsers
steunen met hun deelname het
goede doel, namelijk het bestrij-
den van de ziekte van Duchenne.
Meespinnen kost 10 euro per uur
en 30 euro voor vier uur. Opgeven
kan via een mail naar
riding4nick@gmail.com of aan de
balie van het Fitness House aan de
Maanlander 9a.AD100

BERGKWARTIER

Leren stilstaan bij
verlies bij THHA
In het Toon Hermans Huis Amers-
foort (THHA) vindt vanavond de
themabijeenkomst ‘Stilstaan bij

verlies’ plaats. Bettina Sari, psy-
cho-oncologisch therapeut, gaat in
op de verliezen waar mensen mee
te maken kunnen krijgen ten ge-
volge van kanker en medische be-
handelingen. Na afloop van het in-
formatieve deel van de avond is er
gelegenheid om vragen te stellen
en ervaringen te delen. Aanmelden
is gratis en kan via de website. Het
Toon Hermans Huis Amersfoort is
te vinden aan de Regentesselaan
39, direct tegenover het station.AD100

HOOGLANDERVEEN

ShowbandAnimato
houdt aubade
Onder de vlag van Oranjevereni-
ging Hooglanderveen houdt show-
band Animato op Koningsdag om
9.30 uur een aubade. Dit onder be-
geleiding van majorettes en twirls.
Een aubade is het toezingen van
een geliefde of vorst in de vroege
ochtenduren. Locatie: woon-zorg-
centrum St. Jozef aan de Van
Tuyllstraat 25.
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Nieuws uit
uw omgeving
Lokaal nieuws krijgt volop
de ruimte in AD Amers-
foortse Courant. Tips en
beeld(en) kunt u sturen
naar ac.redactie@ad.nl

Eerste gast bij Mercure
SOESTERKWARTIER • Annet Fleurke boekte als allereerste een
overnachting in het nieuwe Mercure Hotel Amersfoot Centre en
werd verwelkomd door het volledige managementteam. ‘Als
Amersfoortse vind ik het erg bijzonder om hier als allereerste te
mogen overnachten,’ aldus Fleurke. ‘De kamers hebben een
warme uitstraling, de bar is gezellig en het restaurant van goede
kwaliteit. Kortom, een echte aanwist.’ FOTO ROOS TESINK

‘Elk kind krijgt unieke aanpak’
AMERSFOORT • De lande-
lijke organisatie Kentalis
biedt zorg en onderwijs
aan mensen voor wie
‘horen of communiceren
niet vanzelfsprekend is’.
De locatie in Amersfoort
richt zich op vroegbe-
handeling van kinderen
van 2 tot en met 4 jaar.
,,Alleen peuters die in-
tensieve zorg nodig heb-
ben, komen hier.’’

CONNY VAN DEN BOR

Begeleider
Malou van
Schaik omringd
door peuters
die moeite heb-
ben met com-
municeren. ‘Al-
leen peuters
die intensieve
zorg nodig heb-
ben, komen bij
Kentalis in
Amersfoort.’
FOTO SASKIA
BERDENIS
VAN BERLEKOM

Kentalis behandelt peuters met problemenmet communiceren


