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De Nerflander in Nunspeet is de enige praktijk voor psychomotorische kindertherapie in Nederland met alpaca’s

Alpaca’s unieke dieren bij therapie
De Nerflander is
een praktijk voor
psychomotorische
kindertherapie (PMKT),
weerbaarheidstraining
en individuele
belegeleiding (autisme)
aan de Kolmansweg
in Nunspeet. PMKT is
therapie voor kinderen
die vastlopen in hun
ontwikkeling en dit laten
zien in hun gedrag. Een
alpaca is een bijzonder
en uniek middel om in te
zetten bij de behandeling.
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Door Dick Baas
NuNspeet - De praktijk be-

staat nu twee jaar, loopt goed,
maar wat meer bekendheid
kan Annemieke Hendriksen-Goudzwaard best wel
gebruiken. Ze heeft aan de
Kolmansweg een prachtige plek voor haar praktijk,
naast het huis van haar ouders. De 35-jarige Annemieke, geboren en getogen
in Nunspeet, begon met een
studie sociaal pedagogisch
werk en vervolgde met de
PABO. Ze was leerkracht
op meerdere basisscholen
en trouwde met Marc Hendriksen, ook een Nunspeter,
zoon van orgelbouwer Hendriksen (en Reitsma). Twee
kinderen van tien en zeven
jaar. Een van de kinderen
bleek het syndroom van
Asperger te hebben. Er kwa-

•

• Rapido m
van het te
men jaren van onderzoek en
therapie. Annemieke volgde
trainingen en zo ontstond
de passie om haar kennis
en ervaring door te geven.
Ze volgde de opleiding voor
psychomotorische kindertherapie en begon een eigen
praktijk De Nerflander. Die
naam is afkomstig uit een
boek van Max Lucado. De

De alpaca’s zien er wat kaal uit. Ze zijn juist van hun wollen vacht ontdaan. Annemieke HendriksenFoto: Dick Baas
Goudzwaard werkt met deze dieren in haar praktijk voor kindertherapie.

Nerflanders zijn een houten
volkje dat elkaar beplakt
met stickers (goed of niet
goed). Houtsnijder Eli geeft
niets om deze stickers en
als de Nerflanders hem vertrouwen vallen de stickers
af en zijn ze allemaal goed.
Dat is ook de filosofie van de

praktijk: geef kinderen hun
eigen kracht terug. Er is een
breed aanbod van middelen
om dat te bereiken. Daarbij
is de alpaca bijzonder. De
vader van Annemieke fokt
deze dieren. Ze trekken
altijd bekijks op de hoek
Kolmansweg/Pangelerweg.

Annemieke kwam er achter
dat deze dieren in Amerika
een rol spelen in therapie en
vond dat een mooie combinatie. De alpaca laat aan zijn
lichaamstaal veel aflezen
en bouwt vertrouwen op in
contact met mensen. Info op
www.denerflander.nl.
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