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Terugblik op 2019 
 

 
 

Beste lezer, 

Aan het einde van 2019 kijk ik terug op een vruchtbaar jaar 

waarin ik hard gewerkt heb aan mijn praktijk. Graag deel ik 

hierbij een aantal mooie activiteiten en ontwikkelingen met 

jou! 

Veel leesplezier! 

Esther 

 

Kerst- en nieuwjaarsboodschap in een filmpje speciaal voor jou! 

 

Terugblik op 2019 2019 is het eerste volledige jaar van Praktijk de 

Pleisterplek. Het staat voor mij in het teken van zichtbaar 

worden, tevoorschijn komen, laten zien wie ik ben en wat ik te 

bieden heb als rouwbegeleider en KIES-coach.  

Kinderen begeleiden bij rouw en verlies Ik ben dankbaar dat ik 

een aantal kinderen en ouders mag begeleiden bij hun rouw en 

verlies. Kinderen waarvan ouders zijn gescheiden of waarvan 

een dierbare (ouder, broer of zus) is overleden. Kinderen (en 

ouders) die hun weg proberen te vinden in de voor hen zo 

veranderde wereld en waarbij ik even mag meelopen. 

Samenwerking gemeenten Lekstroom Sinds februari sta ik op de 

aanbestedingslijst van de gemeenten Lekstroom (Houten, 

Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfherenland) voor jeugdzorg. Dit 

 

Esther Verwimp-Gartsen 

06-24905974 
esther@praktijkdepleisterplek.nl 

Website 

Werkdagen: 

maandag 19.00-21.00 uur 

dinsdag 19.00-21.00 uur  

woensdag 08.30-21.00 uur 

donderdag 08.30-21.00 uur 

vrijdag 08.30-18.00 uur 

 

Sociaal media 

Je kunt mij volgen: 

 

 

 

 

  Thema-café Echtscheiding 

13 januari 2020 

Stiefkinderen, hoe ga ik met 

ze om? 

10 februari 2020                

Van partners naar collega-

ouders 

9 maart 2020                    

Help, mijn kind zorgt voor 

mij 

6 april 2020                         

Hoe ondersteun je elkaar 

als partners? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLRHPOvsxHs
mailto:esther@praktijkdepleisterplek.nl
https://praktijkdepleisterplek.nl/
https://www.linkedin.com/in/esther-verwimp-gartsen-66166287/
https://www.instagram.com/praktijkdepleisterplek/
https://www.facebook.com/praktijkdepleisterplek/
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betekent dat ik vergoed wordt door de desbetreffende 

gemeente als mijn rouwbegeleiding aan kinderen en jongeren 

geïndiceerd wordt door het sociaal team. Aan het einde van 

het eerste jaar constateer ik dat de samenwerking met het 

sociaal team in Houten steeds beter wordt en ik steeds vaker via 

deze route kinderen en jongeren in rouw mag begeleiden.  

Vernieuwde website In mei vernieuw ik mijn website met nieuwe 

teksten en foto’s. Waardoor het duidelijker wordt wie ik ben, wat 

ik doe en wat ik te bieden heb. 

Certificaat Rouwbegeleider Na een jaar hard werken en 

studeren behaal ik in juli het certificaat tot rouwbegeleider van 

de één-jarige opleiding bij Buro Nazorg in Zwolle. Daar ben ik 

enorm trots op!  

KIES & Koffie Vanaf juli start ik KIES & Koffie in Houten. Iedere 

eerste vrijdag van de maand organiseer ik een bijeenkomst voor 

gescheiden ouders in het Koffie-Atelier in het Huis van Houten 

(achter in de bibliotheek). KIES & Koffie is dé plek voor 

gescheiden ouders waar plaats is voor herkenning en erkenning. 

Naar behoefte kun je er ervaringen delen. Je krijgt er tips en 

eventueel advies van andere ouders in scheiding. Momenteel 

evalueer ik de bijeenkomsten en ik ben benieuwd naar jouw 

mening. Ben jij geïnteresseerd  in KIES & Koffie? Zo ja? Welke 

dagen en dagdelen zouden voor jou geschikt zijn? Stuur een 

email naar esther@praktijkdepleisterplek.nl! 

Workshop in Barneveld In november geef ik tijdens een congres 

in Barneveld twee keer de workshop “Kinderen in 

echtscheidingssituaties in je groep”. Mijn workshop wordt 

beoordeeld met een 8.2. Opmerkingen: Duidelijk en zeer helder 

verhaal, goed om te zetten naar praktijk. 

Thema-café Echtscheiding Vanaf oktober organiseer ik samen 

met Forestconsult, Samen Thuis Houten en CJG Houten 

maandelijks een ontmoetingsmoment. Door het hoge aantal 

scheidingen zijn er in Houten veel éénouder- en samengestelde 

gezinnen. Tijdens het thema-café is er ruimte om in gesprek te 

gaan over de uitdagingen van deze verschillende 

samenlevingsvormen.  

Vooruitblik 2020 Momenteel maak ik plannen en stel ik doelen 

voor 2020 op zakelijk en persoonlijk vlak. Ik hou je graag op de 

hoogte via de nieuwsbrief die ik in 2020 regelmatig zal versturen. 

Mocht je deze willen ontvangen, stuur me dan een mail! 

Tot ziens in 2020! 

 

 

Blogs 

Hoe overleef ik de 

kerstdagen na de scheiding? 

Scheiden, hoe vertellen we 

het de kinderen? 

Memories 

Verdriet in laagjes 

Gescheiden op vakantie: hoe 

zorg je dat je relaxt blijft? 

Hoe overleef ik… de vakantie 

zonder mijn kinderen? 

Rouwbegeleiding bij kinderen 

in de praktijk 

Filmpjes 

TIP: Hoe zorg ik ervoor dat 

mijn zoon/dochter kind blijft 

na de scheiding? 

Tot rust komen als 

rouwbegeleider, filmpje! 

"The best view comes after 

the hardest climb!" 

 

 

https://praktijkdepleisterplek.nl/
mailto:esther@praktijkdepleisterplek.nl
https://praktijkdepleisterplek.nl/hoe-overleef-ik-de-feestdagen-na-de-scheiding/
https://praktijkdepleisterplek.nl/hoe-overleef-ik-de-feestdagen-na-de-scheiding/
https://praktijkdepleisterplek.nl/scheiden-hoe-vertellen-we-het-de-kinderen/
https://praktijkdepleisterplek.nl/scheiden-hoe-vertellen-we-het-de-kinderen/
https://praktijkdepleisterplek.nl/memories/
https://praktijkdepleisterplek.nl/verdriet-in-laagjes/
https://praktijkdepleisterplek.nl/gescheiden-op-vakantie-hoe-zorg-je-ervoor-dat-je-relaxt-blijft/
https://praktijkdepleisterplek.nl/gescheiden-op-vakantie-hoe-zorg-je-ervoor-dat-je-relaxt-blijft/
https://praktijkdepleisterplek.nl/hoe-overleef-ik-de-vakantie-zonder-mijn-kinderen/
https://praktijkdepleisterplek.nl/hoe-overleef-ik-de-vakantie-zonder-mijn-kinderen/
https://praktijkdepleisterplek.nl/rouwbegeleiding-in-de-praktijk/
https://praktijkdepleisterplek.nl/rouwbegeleiding-in-de-praktijk/
https://praktijkdepleisterplek.nl/tip-hoe-zorg-ik-ervoor-dat-mijn-zoon-dochter-kind-blijft-na-de-scheiding/
https://praktijkdepleisterplek.nl/tip-hoe-zorg-ik-ervoor-dat-mijn-zoon-dochter-kind-blijft-na-de-scheiding/
https://praktijkdepleisterplek.nl/tip-hoe-zorg-ik-ervoor-dat-mijn-zoon-dochter-kind-blijft-na-de-scheiding/
https://praktijkdepleisterplek.nl/tot-rust-komen-als-rouwbegeleider-filmpje/
https://praktijkdepleisterplek.nl/tot-rust-komen-als-rouwbegeleider-filmpje/
https://praktijkdepleisterplek.nl/the-best-view-comes-after-the-hardest-climb/
https://praktijkdepleisterplek.nl/the-best-view-comes-after-the-hardest-climb/

