Blanden, maart 2022

De Parachute maakt haar laatste sprong op 30.06.2022

Beste ouders, collega’s, scholen, externe instanties, vrienden, …

Bijna 20 jaar geleden stapte ik in het vak als psychomotorisch kinesitherapeute.
Ik startte onmiddellijk als therapeute in het buitengewoon onderwijs en combineerde
dit al gauw als zelfstandig psychomotorisch therapeute. Ook kriebelde het om een
eigen zaak op te richten en zo startte ruim 15 jaar geleden de psychomotorische
praktijk in Blanden.
Al snel groeide het vertrouwen bij scholen, CLB, externe instanties en vooral ook bij ouders om met de praktijk samen
te werken. Om nog beter te kunnen inspelen op de noden van ouders en hun kinderen en vanuit holistisch denken,
werd de praktijk multidisciplinair en kon ik rekenen op de professionele samenwerking met pediatrisch
kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en orthopedagogen. ‘Praktijk De Parachute’ was geland. Ook
groepstrainingen rond faalangst en stress, Mindfulness, kinder(ouder)Yoga en de 2Hands4Kids typcursus vonden later
hun ingang.
Vele jaren kregen mijn collega’s en ik de eer in ‘De Parachute’ om vertrouwen te krijgen, kinderen naar een hoger
ontwikkelingsniveau te brengen, om voor bescherming te zorgen alvorens los te laten, om een rugzakje met
hulpmiddelen te mogen vullen, om tijdens de sprong emoties te mogen voelen en delen, om kinderen te laten zweven
door rust te brengen in hoofd en lichaam en mochten we omringen met mogelijkheden, zodat het kind veilig met
beide voeten op de grond kon landen. Hier ben ik, maar ook mijn collega’s van ‘De Parachute’, enorm dankbaar voor.
Op 30.06.2022 is het tijd om na 15 jaar zelf een sprong te wagen en ‘De Parachute’ definitief te laten landen. Met spijt
in het hart en twijfel. Een rugzak vol inspiratie en verhalen. Maar vooral met enorm veel dankbaarheid en een warm
hart voor hetgeen ‘De Parachute’ heeft kunnen betekenen voor vele kinderen en hun gezin. Met grote dankbaarheid
voor de fijne samenwerking met alle scholen, externe instanties en collega’s.
We hopen van harte dat alle kinderen en hun gezin, die nog verdere begeleiding nodig hebben na 30/6, vlot in andere
praktijken terecht kunnen. Daarom is ervoor gekozen deze communicatie nu reeds te doen. Wij zijn uiteraard ook
bereid tot een professionele overdracht.
Daarnaast wens ik van harte dat alle collega’s van De Parachute hun weg elders verder kunnen bewandelen en met
mooie herinneringen terugkijken op hun werk binnen De Parachute. Ik ben hun dankbaar voor hun professionele inzet
en fijne samenwerking in De Parachute.

Hopend op uw begrip.
Hartelijke groeten,

Sofie Van Tichelen
en collega’s Kim en Lore (pediatrisch kinesitherapeuten), Meg en Maité (logopedisten),
Tinne en Melene, Anneleen en Sanne (psychologen, pedagoog en systeemtherapeute)

