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“A lie can run around the world six times while the truth is still trying to put on its pants”. Mark Twain
Verwar mijn werk als exitcounselor niet met die van
een deprogrammeur. Deprogrammeurs werkten in
de jaren 70 van de vorige eeuw onder dwang met de
Een Franse parlementariër: Rudy Salles, roert zich op
slachtoffers van hersenspoelen. Ik ben nooit
Europees niveau in de Raad van Europa over het lot van
deprogrammeur geweest. Ik ben principieel tegen het
kinderen in destructieve sektes. Goed zo!
gebruik van dwangmiddelen. Bovendien heeft
Hoe meer mensen zich beseffen wat destructieve sekten met
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat
mensen kunnen doen, hoe beter. Het lot van de
mensen die met hun denken, doen en voelen vast zijn komen te deprogrammeren onder dwang niet werkt.
Ik ben dus principieel exitcounselor.
zitten in dergelijke gesloten manipulatieve systemen is nog
steeds een onderbelicht item, laat staan het lot van kinderen in Een exitcounselor werkt weliswaar ook met
slachtoffers van hersenspoelen, maar gebruikt
destructieve sektes.
principieel geen dwang en werkt vooral met o.a.
In mijn praktijk komen slachtoffers van destructieve sekten,
kennis van communicatie voor het herstellen van
loverboys, double bind relaties en dierbaren die naar ze op zoek
contact met het oude sociale milieu en kennis van de
zijn: ouders, vrienden, broers en zussen.
Minder voor de hand liggend misschien, komen in mijn praktijk of werking van destructieve controletechnieken voor
bellen of mailen mij ook enkele bezorgde ouders, vrienden, broers het doceren over de mogelijke impact van
destructieve controletechnieken. Het beroep omvat
en zussen van de zgn. Syrie-strijders uit België ( in Nederland
komt dit ook voor). Ook van jonge vrouwen die moslima worden, meer, maar dit is wel, kort samengevat, de kern van
mijn vak als exitcounselor. Dat ik er succes mee heb,
vervolgens onbereikbaar worden voor hun dierbaren en dan
laten het hoge aantal opgeloste gevallen in mijn
vertrekken, verneem ik in enkele gevallen de wanhoop en
praktijk van de laatste 10 jaar zeker zien.
ongerustheid van hun dierbaren thuis.
Daarnaast ben ik met plezier ook counselor/coach
In veel gevallen lijken veel Syrie strijders en jonge vrouwen die
voor relatie, rouw en verlies, conflictbemiddeling en
vertrekken, slachtoffer te zijn van de mogelijke impact van
destructieve controletechnieken. Niet alle gevallen. Het komt ook andere problematiek. Dat ik met plezier ook
sportconsultant ben gebleven, zorgt voor variatie.
voor dat een jonge man uit ideële overwegingen naar Syrië
Als exitcounselor blijf ik gespecialiseerd
vertrekt. Wie is er niet geraakt bij het zien van de beelden in de
hulpverlener voor slachtoffers van hersenspoelen en
media van een ongelooflijk bizarre burgeroorlog in Syrië waar
voorlichter over de mogelijke impact van
volwassenen en kinderen slachtoffer worden van de wrede strijd
en niemand in lijkt te grijpen. Er zijn jongeren die, bij het zien van hersenspoelen in onze samenleving. Ik juich de
aandacht van parlementariërs zoals Salles voor de
die wreedheden en het tegelijkertijd uitblijven van ingrijpen, het
problematiek van sektekinderen toe.
gevoel hebben iets te moeten ondernemen.
Het is echter nog niet genoeg. Het besef dat
Het komt m.i. echter ook voor, dat jongeren worden geronseld
voor die strijd met behulp van destructieve controletechnieken. In brainwashing/ destructieve controletechnieken, voor
dat geval kan ik met behulp van mijn kennis van het ondermijnen grote problemen in onze samenleving zorgen, moet
nog komen. Zolang de blik op bepaalde
van destructieve controletechnieken: exitcounseling, de jongeren
problematiek stoelt op onwetendheid of onjuiste
terug brengen naar zichzelf en hun eigen vrije keuze.
vooroordelen zal de aanpak van die problematiek
Mensen die slachtoffer zijn van de mogelijke impact van
niet het goede resultaat hebben. Dat geldt niet alleen
destructieve controletechnieken ( = brainwashing), leren op een
voor o.a. sektekinderen, maar m.i. ook voor de
andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken, terwijl
problematiek van Syriestrijders en jonge vrouwen
tegelijkertijd hun contact met toetsstenen, mensen die tot
die, onbereikbaar geworden, vertrekken.
nadenken kunnen stemmen, verbroken wordt of oppervlakkig
wordt gemaakt. Ze moeten zich aanpassen aan de wensen en
Veel leesplezier gewenst.
verwachtingen van de manipulator. Dat gaat zover dat ze niet
Sjoukje Drenth
meer zelf aan het stuur van hun gedrag, denken en voelen staan.
Bruintjes.
De manipulator bepaalt.
In dat geval is mijn vak, mijn beroep als exitcounselor een
uitkomst, zo blijkt ook uit mijn inmiddels 10 jarig bestaan in dit
vak onder de vlag van mijn praktijk. Een dankbaar vak. Het is fijn
om mensen weer terug te brengen bij zichzelf en ze hun eigen
vrije wil, zelfbeschikking, terug te geven.

Inleiding

Kom in 2014 ook naar
een van de intrigerende workshops/
lezingen van
Sjoukje Drenth Bruintjes.
Nu opgave als belangstellende mogelijk voor de
volgende lezingen/workshops of vraag ze als
incompany lezing/training/workshop aan voor uw
bedrijf/onderwijsinstelling of andere organisatie:

Loverboys:
Het is OVER boys!
Brainwash is geen fictie!
Brainwash bestaat!
Stop pesten NU!
op nader te bepalen locatie dichtbij de stad
Groningen
op nader te bepalen data in 2014
In company is ook aan te vragen en is op locatie van
de organisatie.
Kosten: euro 60,00 p.p.
Studententarief: euro 40 p.p.
Incl. koffie, thee e.d. en koek
Kosten in company lezing/training/workshop in
nader overleg.

Aanmelden/offerte aanvragen of info kan
via:
Tel: 06-55168867
counselingpraktijk@planet.nl
www.counselingpraktijk.nl
www.counselingpraktijk.nl/lezingen-workshops/
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de opzet van regionale of nationale centra om de
bevolking te informeren over sektes.
Meer godsdienst- en filosofieonderwijs op scholen.

Zorgen voor strikte en effectieve handhaving van
privéonderwijs, waaronder thuisscholing.
Tegenstanders van deze ontwerpresolutie vinden dat
vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs met dit voorstel in
het geding zijn.
Deze tegenwerpingen krijg je altijd, wanneer je
probeert om misstanden door destructieve sektes aan te pakken.
Aldus is mijn ervaring.
Het gaat natuurlijk helemaal niet over aantasting van
godsdienstvrijheid en onderwijs. Het gaat over het beschermen van
iemand´s zelfbeschikking, eigen identiteit en eigen vrije wil.
Van mijn mag iedereen geloven wat hij of zij wil. Dat is de vrijheid
die bedoelt wordt met vrijheid van godsdienst.

Voor mij ligt de grens daar, waar iemand´s
zelfbeschikking en eigen vrije wil worden afgenomen.
Wanneer iemand zich aan moet passen aan de wensen en
verwachtingen van een manipulatief persoon of manipulatieve
structuur, waarbij contacten met mensen buiten de groep
worden afgenomen of onder druk worden gezet, dan vind ik
het niet pluis. Met het afnemen van zelfbeschikking en eigen
vrije wil, wordt de eigen identiteit van een mens onder druk
gezet of afgenomen. Daar zou iedereen tegen beschermd
moeten worden. In Frankrijk, België en Luxemburg zijn er
wetten gemaakt die mentale manipulatie van zwakkeren
aanpakken. In andere Europese landen, waaronder ook in
Nederland, is volgens een artikel in de Gelderlander
nauwelijks aandacht voor de impact van destructieve sektes.
In Nederland ligt sinds 2013 echter wel een overheidsrapport
over sektes. Buro Beke heeft daar in opdracht van minister
Opstelten veel tijd in gestoken….Alberto Stegeman heeft
actie ondernomen en ik zeker ook, want ik vertel sinds 2005
over de impact van sektes, hersenspoelen en loverboys, heb er
o.a. ook met Alberto Stegeman over gesproken en ben door
Buro Beke ten behoeve van het “Sekten Rapport: Het warme
bad en de koude douche”, als deskundige geïnterviewd en
genoemd. Het wachten is op wetgeving die mensen ook in
Nederland beter zal kunnen beschermen tegen destructieve
sekten, loverboys en natuurlijk vooral zal beschermen tegen
de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/
hersenspoelen. Bronnen: artikel in de Gelderlander en
opvatting Sjoukje Drenth Bruintjes.
Sjoukje Drenth Bruintjes
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Een resolutie van de Franse parlementariër
Rudy Salles, moet kinderen uit destructieve sektes gaan houden.
Aanleiding vormt het bewijs van kindermishandeling in de
Twelve Tribes. De resolutie is omstreden, omdat tegenstanders
ervan bang zijn dat het een inbreuk op vrijheid van godsdienst
en vrijheid van onderwijs zal zijn.
De Franse parlementariër Rudy Salles vindt dat kinderen tegen
destructieve sekten moeten worden beschermd.
Daartoe is door Salles een ontwerpresolutie ingediend bij de Raad
van Europa. De volgende onderwerpen maken deel uit van dit
voorstel:

Inleiding: sektekinderen, Syrië,
manipulatie, exitcounseling e.a.

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: http://www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/
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3. Pedo-Vereniging “ Martijn” door Hoge Raad verboden.
Wel verbieden. Niet verbieden, Wel verbieden. Het
was een langdurig wisselen van opvattingen.
Het is nu zover gekomen: Pedo-vereniging
“ Martijn”, is door de Hoge Raad alsnog verboden en
per direct ontbonden.
Volgens Nu.nl denkt de advocaat van “ Martijn”, dat
de vereniging dit oordeel niet meer zal aanvechten.
Het boek lijkt gesloten voor “ Martijn”.
Het is een omstreden oordeel. Voorstanders van de
pedovereniging vinden dat de vereniging niets verkeerds
doet. Tegenstanders vinden dat “ Martijn” seks tussen
kind en volwassene verheerlijkt. Wanneer mag je een
club verbieden, de mensenrechten in acht nemende.
Nu is het verboden. Een voldongen feit. Of verbieden in
deze de juiste stap is zal moeten blijken. Er zijn mensen
die bang zijn voor het ondergronds gaan van het
fenomeen.
Ik denk dat het fenomeen van seksueel misbruik van
kinderen altijd al een ondergronds bestaan kent. Het wel
of niet bovengronds bestaan van pedovereniging
“ Martijn” verandert daar m.i niets aan. Ik vind dat er
meer onderzoek zou moeten komen naar juist de
ondergrondse activiteiten op het terrein van seksueel
misbruik van kinderen.
Dat kinderen in arme landen worden uitgebuit, is bekend.
We zien bijna wekelijks nieuws over kinderen die door
volwassenen seksueel worden misbruikt. Arme ouders
die hun kinderen verkopen aan welgestelden. In onze
westerse rijke samenleving denken veel mensen dat dit
verschrikkelijke kinderleed alleen voorkomt in arme
gebieden ergens ver weg in Verweggistan.
Maar ook in de rijke westerse wereld speelt gruwelijk
kinderleed: Van Robert M tot de in de media genoemde
misstanden in de katholieke kerk. Luister naar verhalen
over het verborgen leed in sommige gezinnen tot
verhalen over verborgen misbruik in de diepste diepten
van duistere sektarisch getinte structuren.

Het kind staat in zulke situaties machteloos tegenover de
macht die hen misbruikt, vind ik.
In de geschiedenis van seksueel misbruik van kinderen,
komt het ook nog eens vaak voor dat kinderen, die
uiteindelijk de moed hebben om naar buiten te treden met
hun verhaal, niet worden geloofd.
Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hoe machteloos voelt
het voor een kind, wanneer het na lang vechten met
zichzelf besloten heeft naar buiten te treden met zijn of
haar verhaal en dan vervolgens niet geloofd wordt of
erger nog: uitgelachen wordt.
Ik vind dat onze samenleving beter moet gaan luisteren
naar de verhalen van kinderen die vertellen seksueel
misbruikt te zijn.
Het is niet alleen het individuele kind dat niet geloofd
wordt. Het komt ook voor dat grote groepen kinderen
lijken te zijn misbruikt door een groep mensen. De
kinderen komen met op elkaar lijkende verhalen over
seksueel misbruik en worden niet geloofd.
Een voorbeeld daarvan is m.i. een kinderporno affaire in
een prachtig Nederlands dorp eind jaren 80 vorige eeuw.
Volgens degenen die de gebeurtenissen destijds meenden
te moeten bagatelliseren, hadden de kinderen die
vertelden over het seksueel misbruik dat hen was
aangedaan, een bloeiende fantasie. Ook volwassenen
werden vervolgens niet serieus genomen: ouders van de
getroffen kinderen, een huisartsen echtpaar, professionals
in het onderwijs e.a. in het dorp die de kinderen
geloofden, de signalen van misbruik bij de kinderen
hadden waargenomen of iets anders van de
gebeurtenissen hadden waargenomen.
Massahysterie was het oordeel van een student die met
deze opvatting kon afstuderen. Er ontstond een mijns
inziens onterechte skepsis over de verhalen van de
kinderen, een skepsisverhaal dat een eigen leven leek te
gaan leiden. Skepsis leek doel op zich te worden, het leed

van de getroffen kinderen overstemmend. Het ging niet meer
over hetgeen de kinderen vertelden en het leed van deze
kinderen. De aandacht werd volgens mij verlegd naar een welles
-nietes discussie tussen mensen in de media die soms niet eens
in het dorp waren geweest en nooit of nauwelijks serieus met de
kinderen of volwassenen daar hadden gesproken. De drempel
om de verhalen van deze kinderen te ridiculiseren werd m.i. op
deze wijze verlaagd. Niemand die uiteindelijk nog iets durfde
zeggen over de kinderporno affaire, zeker de kinderen zelf
durfden niets meer te zeggen. Je werd tenslotte toch niet geloofd
of zelfs voor gek verklaard en uitgelachen.
Het komt op mij over alsof de gebeurtenissen van destijds
werden gebacklasht.
Backlashen is een bijzonder fenomeen dat op kan treden na
gebeurtenissen die zo erg zijn dat mensen het liever niet
geloven. Volgens deskundigen op het terrein van de effecten van
backlash, komt het voor dat zaken op deze wijze in de doofpot
belanden. De vraag die bij mij opkomt: wie heeft er belang bij
om zoiets in de doofpot te laten landen? Daders?
Sympathisanten van de daders? Angst voor onrust?
Feit is dat kinderen vaak ernstig de dupe zijn in een wereld die
niet naar ze luistert.
Vandaar mijn pleidooi voor meer luisteren naar kinderen bij
onderzoek naar seksueel misbruik en andere vormen van
uitbuiten van kinderen.
Sluit de ogen niet en wapper het bestaan van dit kinderleed ook
niet weg door te denken dat zoiets alleen te vinden is in een arm
land ergens in Verweggistan. Het gebeurt misschien wel bij u
om de hoek van de straat.
Wanneer er mensen komen die zeggen dat een kind met
verhalen over seksueel misbruik liegt of een bloeiende fantasie
heeft, blijf dan ook luisteren naar de verhalen van dat kind.
Verhalen over seksueel misbruik ontstaan mijns inziens n.l. niet
uit de fantasieën van een kind.
Sjoukje Drenth Bruintjes

4. Vrouwen in destructieve sektes en loverboys constructies 5. Dossier Joris Demmink
in de media
Een knuffel voor jou,
van Sjoukje Drenth Bruintjes
Autobiografisch werk van Sjoukje
Drenth Bruintjes. Het is te bestellen
bij de uitgeverij Roots van Sjoukje
zelf via
counselingpraktijk@planet.nl of
www.winkelplein.nu/schrijvertje
telefonisch via nummer:06-55168867

Waves van Sjoukje Drenth Bruintjes
met dichterlijke vertellingen van de
emoties omtrent het dreigende verlies
van een vriendschap aan een sektarisch
getinte structuur. Autobiografisch van
Sjoukje Drenth Bruintjes. Het is te
bestellen bij de uitgeverij
Free Musketeers ( zie google) en bij
Sjoukje zelf via
counselingpraktijk@planet.nl of
www.winkelplein.nu/schrijvertje
telefonisch via
nummer:06-55168867

Destructieve gesloten systemen, zoals
bijvoorbeeld destructieve sektes,
loverboys constructies en andere
situaties waarin destructieve
controletechnieken/ hersenspoelen
mensen in de ban van een manipulator
of het hele manipulatieve systeem
laten zijn, kunnen gebruik maken/
misbruik maken van het geldende
normen en waarden systeem in de
samenleving.
Discriminatie van minderheden en
discriminatie van vrouwen in onze
samenleving, leidt er volgens mijn
ervaring toe, dat vrouwen ernstiger
slachtoffer zijn in zulke situaties dan
mannen en dat vrouwen van
minderheden helemaal onderaan de
ladder staan van zo´n destructieve

situatie.
Nu denkt u misschien dat discriminatie van
vrouwen in onze samenleving tot het verleden
behoort. Helaas is dat volgens mij niet de
werkelijkheid.
In mijn interactieve lezing: Vrouwen in
destructieve sektes en loverboys
constructies, vertel ik over de zware positie van
vrouwen hierin en de wijze waarop dergelijke
gesloten systemen misbruik maken van
vooroordelen en onwetendheid in onze
samenleving.
Het is slechts een kleine stap van in onze
samenleving steeds vaker getolereerde seksueel
getinte beschimpingen van vrouwen door
mannen naar een berichtje in een dagelijkse
krant: “vrouw jarenlang opgesloten in haar
eigen huis en mishandeld door haar man”.
U kunt de lezing aanvragen voor scholieren,
studenten, professionals in de hulpverlening,
Internationale Vrouwendagen en andere
groepen belangstellenden.
Bel me gerust: 0655168867 of mail:
counselingpraktijk@planet.nl

Sjoukje Drenth Bruintjes

Veel Nederlanders horen met
stijgende verbazing de verhalen en
tegenstrijdige getuigenissen omtrent
de heer Joris Demmink. Een hoge
Nederlandse ambtenaar, die te
maken heeft met klachten tegen hem
betreffende seksueel misbruik van
minderjarigen.
Voor de krant -en internet lezende
alsmede televisie kijkende
Nederlander, moeten berichtgevingen
omtrent de tegenstrijdige getuigenissen
in deze rechtszaak bijzonder
overkomen.
Het volgen van gebeurtenissen omtrent
het dossier Joris Demmink kan erg
interessant zijn. Zo maak je kennis met
het zgn. “Rolodex onderzoek”. Een
onderzoek, opgezet door politie en
Openbaar Ministerie in Amsterdam.
Een zaak die het volgen waard is. Dat
kan o.a. via Nu.nl:
Dossier Joris Demmink:
http://www.nu.nl/tag/joris%20demmink

6. “ Verjaardag”,

Sjoukje Drenth Bruintjes

uit dichtbundel “ Een knuffel voor jou”, van ´t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes ©

“ Sektarisch getinte structuren zijn
structuren die
kritisch denkende mensen
vogelvrij verklaren.
In dat geval kan je
als kritisch denker
maar op 1 manier reageren:
Blijven vliegen!”
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Ik roeide in mijn bootje
tegen de stroom in
naar de overkant
omdat de brug open was

Toen ik de maten mat
legde ik haast het loodje
‘t Cadeautje paste er niet “ deur”
zelfs niet na wat geklus

Ik wilde je feliciteren
wilde je een kusje geven
op die aardige lachrimpel
die er gisteren nog was

Ik vervoerde je cadeautje
stootte mijn kin
viel over de bootrand
in het water, zonder jas

En zo bleek niet het water
maar de brievenbus het obstakel
Is nu het cadeau te groot
of de brievenbus te klein?

Maar na lang proberen
heeft mijn bootje het begeven
Vandaag was het niet simpel
En morgen?...dat is morgen pas!

Koud en kleddernat
sjokte ik met cadeautje
naar de voordeur
met de brievenbus

Vele minuten, uren later
landde ‘t cadeautje met een takel
in mijn eigen kleine boot
omdat het niet van jou mocht zijn

´t schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes©
Dichtbundeltje kopen/info:
http://www.winkelplein.nu/schrijvertje/default.asp?
sid=h5rXyO0wbmjSCTfYTfrrLnHy6b4eix&page=detail&Id=88278

of mail: counselingpraktijk@planet.nl
Bellen kan ook: 0655168867

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: http://www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/
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Loopt uw relatie stroef, ziet u het niet meer zitten met uw partner, heeft u last van stress door omstandigheden of kunt u
het verdriet over het verlies van iemand die u dierbaar is niet aan? Kom dan gerust eens praten met counselor/coach
Sjoukje Drenth Bruintjes. Een gratis intake op deze zorggebieden maakt het iedereen mogelijk om eens te kijken of
Sjoukje u wellicht naar beter vaarwater kan begeleiden.
Zoekt u oplossingen voor een situatie waarin destructieve controletechnieken een kwalijke rol lijken te spelen, zoals
bijvoorbeeld in situaties van slachtoffers van loverboys en slachtoffers van destructieve sekten en andere mogelijke
situaties met hersenspoelen, dan kunt u een afspraak maken in de praktijk. Het eerste consult zal ongeveer 2 en half uur
in beslag nemen waarvan Sjoukje slechts 2 uur in rekening zal brengen.

Brugstraat 11
9665ML
Oude Pekela
( consult op afspraak)

Online nieuwsbrief
Creative Counseling

7. Gratis intake bij relatie-stress en rouwproblematiek
Half uur gratis consult i.g.v. 2 en half uur durend
exitcounseling consult!

Tel: 06-55168867
Mail: counselingpraktijk@planet.nl
Internet: www.counselingpraktijk.nl
www.sektehulp.nl
www.slachtofferloverboys.nl

Mocht u een afspraak wensen of eerst informatie wensen, dan kunt u een gratis oriënterend gesprek voeren per telefoon:
0655168867. U kunt ook per mail contact opnemen: counselingpraktijk@planet.nl
Natuurlijk kunt u ook surfen op www.counselingpraktijk.nl en www.sektehulp.nl
Redactie nieuwsbrief creative counseling

8. Scientology in België voor de rechter wegens vermeende criminele activiteiten
Scientology kantoor LA

Scientology is misschien wel een van de bekendste omstreden bewegingen in de wereld. Hun hoofdkantoor in Los Angeles zit in dezelfde straat als de plek
waar de rode loper wordt uitgelegd voor de uit te geven Oscars. Hollywood prijkt met grote letters op de berg waar het LA kantoor van Scientology bijna op
uitkijkt. Ze kunnen bogen op de steun van enkele beroemde acteurs, die tot hun ledenschare behoren. Maar Scientology kent mindere momenten. In maart jl.,
besloot een speciale rechtbank in België dat 2 takken van Scientology en 10 individuele leden van Scientology zich moeten verantwoorden voor de strafrechter.
In mijn praktijk ken ik de beweging o.a. van de verhalen van cliënten in mijn praktijk, die vertellen zich slachtoffer te voelen van de handelswijzen van Scientology. De
klachten lijken als 2 druppels water op klachten van mensen die onder invloed van destructieve controletechnieken/hersenspoeltechnieken, hebben geleefd:
Identiteitsverwarring, veel vermogen kwijtgeraakt, contactbreuken met het oude sociale milieu ( de mensen van voor de scientologytijd, zoals zo vaak ouders, broers,
zussen, vrienden en schoolvrienden)), angst voor problemen omdat ze Scientology de rug toe hebben gekeerd en andere zaken. Ik heb deze cliënten tot nu toe meestal
succesvol naar beter vaarwater kunnen begeleiden m.b.v. mijn specifieke kennis als exitcounselor.
In Maart 2014 besloot een speciale rechtbank in Brussel om voor een zaak tegen 2 takken van Scientology, naar de strafrechter te gaan. Het betreft de Belgische tak van Scientology en
het Europese Bureau dat in België is gevestigd. Deze 2 afdelingen van Scientology worden vervolgd als criminele organisatie. Daarnaast moeten10 individuele leden van Scientology
zich verantwoorden over o.a. afpersing en oplichting. Het OM werkt al langer aan de zaak en besloot in december al tot vervolging.
Er is nog geen datum vastgelegd voor dit proces. In België is Scientology sinds 1972 actief en niet erkend als godsdienst.
zie voor meer info ook: De Gelderlander: http://www.gelderlander.nl/algemeen/buitenland/scientology-voor-de-rechter-in-belgi%C3%AB-om-criminele-activiteiten-1.4287892
Sjoukje Drenth Bruintjes

Spotlight
Gratis consult winnen?
In januari 2015 bestaat
Counseling en Consultancy
Praktijk
Sjoukje Drenth Bruintjes
10 jaar!
T.g.v. deze mijlpaal volgen enkele leuke
acties. Hieronder de eerste:

Stuur de mooiste goede wens leuze
in voor de komende 10 jaar van
Sjoukje´s praktijk en maak
daarmee kans op een
gratis consult met Sjoukje.
U kunt uw leuze insturen
tot 20 juni 2014 via e-mail:
counselingpraktijk@planet.nl
De winnaar/winnares ontvangt voor 1 juli 2014
persoonlijke bericht.

De zelfstandige praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes is een brede
praktijk: Aan de ene kant van het spectrum psychosociale
hulpverlening o.a. middels counseling, exitcounseling, mental
coaching, vrije dansexpressie e.a. en aan de andere kant van het
spectrum de adviespoot: sportconsultancy
( denk aan sportmanagement, interim-management sportcomplexen,
zwembaden e,d, alsmede het organiseren van sportevenementen). Een
uiterst gevarieerd aanbod, waarbij de kennis van al deze terreinen
natuurlijk altijd ten voordele van iedere cliënt zal zijn.

In de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes kunt u voor terecht voor hulp en
advies bij: stress, rouw en verlies verwerking, relatie problematiek, ADHD,
schoolcounseling, bedrijfscounseling, conflictbemiddeling, begeleiding bij ziekte
eenzaamheid en verslaving, slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektes,
slachtoffers van geweld, slachtoffers van hersenspoeltechnieken/
destructieve controletechnieken. Ook kunt u advies verzoeken omtrent zaken die
met sportconsultancy te maken hebben, zoals methodische en didactische
ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport bij scholen en
sportverenigingen.
Sjoukje Drenth Bruintjes geniet landelijke bekendheid wegens haar kennis en
vaardigheden als exitcounselor ( hulpverlener van slachtoffers van sekten en
loverboys) en als spreker. U kunt lezingen, workshops en trainingen aanvragen van
Sjoukje Drenth Bruintjes.
Bel: 06-55168867 of mail: counselingraktijk@planet.nl

