
TekenVerhaal  
Tekenatelier en praktijk voor 

Tekentherapie en creatieve coaching 

In het KleurRijk atelier worden tekenlessen 

voor kinderen en volwassenen aangeboden. 

De lessen zijn in kleine groepen zodat er  

ruimte en aandacht is voor iedereen. 

De lessen worden om de week aangeboden in 

korte of lange cursus. 

Onder professionele leiding wordt  met ver-

schillende materialen en technieken gewerkt. 

In de lessen zit een duidelijke opbouw. Ieder-

een kan in zijn of haar tempo op eigen niveau 

meedoen. 

Workshops sluiten aan bij de seizoenen of zijn 

thematisch. Zo zijn er workshops waarin een 

kunstenaar of techniek centraal staat. 

Tekenlessen en workshops 

KleurRijk atelier 

St.Joseph straat 23 

5104 EA  Dongen 

0162-323614 

Maak jouw verhaal zichtbaar in de tekening 

Telefoon: 06 284 20909 

www.TekenVerhaal.nl 

info@tekenverhaal.nl  

KleurRijk atelier 

St.Joseph straat 23 

5104 EA  Dongen 

TekenVerhaal  
Rose-Marie Vermeulen 

Gediplomeerd Tekentherapeut, 

kindertekentherapeut en creatief coach 

 
Gecertificeerd coach  “ik leer anders”  
Voor ondersteuning bij leerproblemen bij beelddenkers 



De kracht van tekentherapie is een probleem of hulp-

vraag zichtbaar maken in een tekening. Je hebt er 

geen tekenvaardigheid voor nodig. De hulpvraag be-

paalt de tekenopdracht. Als je een tekening hebt ge-

maakt bekijken we deze samen en  worden er vragen  

over gesteld. Dit is het lezen van de tekentaal. Wat 

heeft deze tekening je te vertellen? Durf je naar dit 

beeld te kijken en zo te ontdekken wat jouw sterke 

kant is en waar de uitdaging zit? Je gaat zelf creatief 

aan de slag om veranderingen door te zetten. Het 

tekenen spreekt je zelfhelend vermogen aan en dit 

wordt op papier al zichtbaar! De tekentherapeut helpt 

je om dit te vertalen naar het dagelijks leven. 

 

 

 

Mijn naam is Rose-Marie Vermeulen                           

Ik ben lid van de beroepsvereniging Tekentaal.  

                   

Tekentherapie voor volwassenen is: 

 Van onzekerheid naar zelfvertrouwen 

 Van  conflicten naar communiceren 

 Van teruggetrokken naar durven  

 Van spanning naar ontspanning 

 Van futloos naar energiek 

 Van disbalans naar balans 

 

 

En ook: 

 Omgaan met burn-out  en stress 

 Omgaan met relatieproblemen 

 Omgaan met scheiding, verlies en rouw 

 Zingeving en zelfontplooiing op een beeldende  

             en creatieve manier 

Tekentherapie voor kinderen ... 

Kinderen tekenen al vanaf het moment dat ze een 

steentje, een takje, een potlood kunnen vasthouden. 

Door te krassen in het zand of te strepen op de muur 

laten ze hun spoor achter. Tekenen met kinderen is 

een feest. Kinderen beleven en vertellen hun eigen 

verhaal. Zij “wonen” in hun tekening en zijn daar de 

baas. Door te tekenen geven kinderen de wereld in 

en om zich heen vorm. Zo worden ze zich bewust van 

zichzelf en hun omgeving.   

Tekentherapie voor kinderen is: 

 Ondersteunend bij leerproblemen als 

             ADHD, ADD, ASS, dyslexie, dyscalculie,  

             hoog gevoeligheid-HSP, hoogbegaafdheid  

             en beelddenken  

 Hulp bij omgaan met echtscheiding 

 Faalangst omzetten in zelfvertrouwen 

 Omgaan met verlies en rouw 

 Talenten leren ontdekken en inzetten 

 

Wil je meer informatie over tekentherapie voor vol-

wassenen en/of kinderen kijk dan op de website:  

www.TekenVerhaal.nl  

Tekentherapie 


