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IN GESPREK MET: 
Aram Merlijn  
Verstappen &
Fleur van den Elzen
Begeleiders groepsbijeenkomsten 

We spreken met Aram Merlijn Verstappen en 
Fleur van den Elzen  over hun ervaringen met 
Droommoeders. 

Fleur; “Ik heb Droommoeders leren kennen tijdens 
Psychology Unwrapped. Ik ben dramatherapeut. 
In een kennismakingsgesprek heb ik gemerkt dat 
de moeders meer ervaringsgericht willen werken 
en iets minder praten. Door gerichte oefeningen te 
doen met nieuw gedrag moeten zaken en onder-
werpen meer gaan leven. Ik bedacht toen wel dat 
ik een man naast me moest hebben. Vooral van-
wege de herkenbare rolverdeling. Ik dacht meteen 
aan Aram.”

“We zijn op het einde van de eerste groep gestart 
en zijn blij dat we deze groep nog wat moois 
konden meegeven. Nu in de tweede groep zijn 
we vanaf het begin betrokken. We zijn dus goed 
gestart bij groep twee.”

Jullie zijn relatief jong. Hoe reageren de moeders op 
jullie? Als leeftijdgenoot of als professional? 
Fleur; “Ik heb de indruk dat ze dit wel kunnen 
waarderen. De moeders zijn heel open naar ons. 
Ze vinden het fijn als wij vertellen waar wij zoal 
tegenaan lopen. En hoe we daar mee omgaan.  
Een soort rolmodel dus.” 

Aram: “Fleur en ik zijn allebei dramatherapeut.  
Ik maak daarnaast o.a. voorstellingen. Veel creativi-
teit dus. Deze luchtige en creatieve dingen willen 
we ook bij Droommoeders brengen. Het moet leuk 
en luchtig zijn en vooral niet te zwaar. Maar de lijn 
van zelfontwikkeling zit er wel altijd in.” 

Fleur; “Wij focussen met name op de moeders 
en hoe zij communiceren naar de kinderen. Vaak 
hebben zij van hun eigen ouders gedrag meege-
kregen, bijvoorbeeld een bepaalde manier van 
communiceren. Dit dragen ze over op de kinderen. 
We gaan hier samen met de moeders mee aan de 
slag. We helpen hen beter te reflecteren en bepaal-
de ervaringen te verwerken. Hierdoor reageren zij 
dan weer op een betere manier naar hun kinderen.

Wij leren ze om vooral wat milder te zijn. Stabiele 
moeders brengen ook stabiliteit in de leefwereld 
van hun kinderen.”

Wat is volgens jullie het verschil tussen coaches en 
wat jullie doen? 
Aram; “Wij focussen ons met name op de groep. 
Vanuit het individu kijken we naar universele ba-
sisbehoeften. Dit is per individu anders, maar door 
het in een groep te bespreken krijgen ze vanuit 
meerdere perspectieven mee hoe ze hiermee om 
kunnen gaan. Door dit samen te beleven versterk 
je ook het individuele proces.”

Aram en Fleur; “Voor ons is het geslaagd als de 
moeders kunnen reflecteren over zichzelf en hun 
gedrag. Als ze voelen welk effect dit heeft op 
henzelf en op iemand anders. Ze hoeven daar niet 
perfect in te zijn, maar ze moeten een vonkje vin-
den. Ervaren hoe ze in het leven staan en op welke 
manier zij zich verder willen ontwikkelen. Wij wil-
len vooral inspireren en helpen bij het verbreden 
van hun horizon.” 



TAART-TRAKTATIE!
Afgelopen maand werd het bestuur van Droom-
moeders bij aanvang van de bijeenkomst verrast 
door moeder Cheyenne die een prachtige en 
lekkere taart had gebakken.  
Cheyenne heeft deze passie ontdekt tijdens dit tra-
ject en wil er verdere stappen in maken. We weten 
zeker dat veel mensen nog plezier gaan beleven 
aan haar “bakkunsten”. 
Cheyenne; Dankjewel voor je lekkere taart uit 
naam van alle bestuursleden.

MEER WETEN?
Mardoeka Christensen,  

Projectleider Droommoeders
+31 6 38311031 

Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

CREATIEF AAN DE SLAG! 
Middels stimulerende opdrachten zijn de moe-
ders op een andere manier aan het werk gezet. 
Zo hebben we voor iedere moeder een knutsel-
pakket samengesteld waar ze mee aan de slag 
konden. De opdracht was hun toekomst via knip 
en plakwerk in beeld te brengen.



JCI  
MERGELLAND
JCI Heuvelland heeft een heerlijke maaltijd 
gedoneerd aan de moeders. Ze zijn het ze zelf 
komen brengen! De reacties waren natuurlijk 
overweldigend enthousiast!

DROOMMOEDERS in Coronatijd
Droommoeders in Coronatijd
Onze moeders waren 4 maanden onderweg in het 
programma van Droommoeders toen ineens het 
Coronavirus toesloeg. Binnen een programma 
waar persoonlijk contact met de coaches alswel 
de groep deelnemende moeders heel erg belang-
rijk is heeft de onmogelijkheid van persoonlijk 
contact een grote impact. Uiteraard hebben we 
gezocht naar creatieve oplossingen! 

Digitale coaching
Nog niet iedere moeder had een computer, of kende 
de mogelijkheid van Microsoft Teams. We hebben 
voor moeders zonder computer iets geregeld en ook 
uitleg over het gebruik van het 
programma is gegeven.

Uiteindelijk hebben zowel de 
individuele coachingsgesprekken 
alswel de groepsbijeenkomsten 
plaatsgevonden via de computer. 
Vooral voor de groepsbijeenkom-
sten was dit nog wel een uitda-
ging.

Vergaderen via 
teams ging ook 
prima



EEN COACH VERTELT... 
Delina Overdijk 
heeft een program-
ma samengesteld 
voor onze moeders 
in Corona tijd. 
Mijn naam is Delina 
Overdijk (1980), ik ben 
Mindfulness Coach en 
eigenaresse van Belle 
Vie. Ik ben een geluk-
kige en trotse moeder 
van drie kinderen.

Wat ik het liefst doe is mensen helpen bij het 
creëren van een gelukkig en mooi leven.  
Als Mindfulness Coach kan ik stralen en doen 
waar ik goed in ben. Mensen meer te laten 
genieten, te inspireren en te motiveren om het 
beste en het mooiste uit het leven te halen. 

Ik ondersteun o.a. moeders met jonge kinderen 
zodat ze vol vertrouwen mogen genieten van 
het moederschap. Dit kan door een uniek online 
programma met persoonlijke aandacht.  
In 14 dagen “Aandacht voor de bewuste moe-
der” via Whats-app.

Tijdens de ‘lock-down hebben de Droommoe-
ders 14 dagen lang een persoonlijk bericht 
ontvangen via Whats-app en heb ik ze d.m.v. dit 
online programma in deze intense periode waar 
veel van ze gevraagd werd mogen ondersteu-
nen. De training had een belangrijk doel: Het ge-
ven van Liefdevolle Aandacht’.  In totaal hebben 
de Droommoeders aandacht gegeven aan vier 
verschillende thema’s met iedere dag een nieuw 
onderwerp gerelateerd aan het thema. 

Thema 1: Aandacht voor jezelf
Thema 2: Aandacht aan je kinderen
Thema 3: Je positief voelen
Thema 4: Ontspanning

Iedere ochtend kregen ze een bericht van mij via 
Whats-app zodat het makkelijk was de oefenin-
gen te lezen, te bekijken of te beluisteren en er 
direct iets mee te kunnen/mogen doen. Het was 
een korte en mooie reis waar ze nog lang plezier 
van hebben.  
Want dit is iets wat ze hun leven lang mee  
nemen in de persoonlijke ontwikkeling.

De mooie en makkelijke oefeningen gingen 
over;
  Hoe gaat het met je
  Waar verlang je naar
  Hoe kun je lief zijn voor jezelf 
  Nóg meer genieten en verbinden met je   
    kind(eren)
  Jezelf een positieve boost geven 
  Hoe je meer geduld kan creëeren en hoe je 
     heerlijk kan ontspannen (fysiek maar ook in   
     het moederschap)

Ik heb enorm genoten van deze 14 dagen waar-
bij ik de mooiste oefeningen heb gedeeld zodat 
de lieve moeders hebben kunnen genieten en 
ontspannen. Hiermee hebben ze liefde kunnen 
ervaren, zowel voor zichzelf als voor hun hele 
gezin. 

Als moeder is het vaak een grote uitdaging om 
goed voor jezelf te zorgen als allemaal andere 
praktische dagelijkse zaken en de opvoeding 
van je kinderen al je aandacht vragen. 
Juist om even stil te staan bij jezelf en onder-
zoeken wat jij nog hebt kun je de keuze maken 
jezelf te geven wat je nodig hebt. Zo ervaar je 
meer ontspanning en plezier in het moeder-
schap en ben jij de moeder die je wilt zijn. 

Je kunt nieuwe patronen ontwikkelen in je  
dagelijks leven zodra je bereid bent het anders 
te zien en er JA tegen zegt. JA zeggen om de 
beste versie van jezelf te worden.

Dankjewel dat ik een mooie bijdrage mocht 
leveren! 

Lieve groetjes,
Delina Overdijk

 
Meer informatie:
Wilt u meer weten over dit project neem dan contact op 
met: Mardoeka Christensen,  
inhoudelijk projectleider (06-38311031)

Voor meer informatie: www. droommoeders.nu
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar.
Tekst en vormgeving: Strategie & Co 
Fotografie: Droommoeders
Inhoud:  
Projectgroep Droommoeders
Financiers, donateurs en supporters:  
ESF Maastricht, Clemensstichting Maastricht,  
JCI Mergelland



1 JULI 2020  
EEN BIJZONDERE 
DAG ! 
De moeders werden bij de start van 
de groepsbijeenkomsten meteen 
geconfronteerd met het Corona-
virus. Hierdoor was elkaar lijfelijk 
ontmoeten niet mogelijk. Toch was 
er bij de moeders een grote behoef-
te om elkaar beter te leren kennen. 

Droommoeders besloot van deze wens een bijzon-
dere heropening te maken. In samenwerking met 
“de Ruimte”, een prachtig sociaal-maatschappelijk 
initiatief van de SNS-bank mochten we kosteloos 
gebruik maken van hun mooie ruimte in het voor-
malig Sphinxgebouw.  
De dag ging, onder het genot van heerlijke taart 
van Cheyenne, van start met een (her) kennisma-
king van elkaar. Vervolgens werd onder leiding van 
Aram Merlijn Verstappen en Fleur van den Elzen 
een workshop gedaan vergelijkbaar met het popu-
laire tv-programma “Over de Streep”.  

Dit leidde tot grappige maar ook hele serieuze en 
zelfs emotionele momenten. De ochtend werd af-
gesloten met een heerlijke lunch verzorgd door de 
uitbaters van de ruimte “Roest Maastricht”. Sommi-
ge moeders gaven aan al jaren niet meer zo lekker 
te hebben gegeten.  
De kinderen werden intussen opgehaald voor het 
middagprogramma verzorgd door muziek- 
therapeut Sander van Goor. De kinderen mochten 
met de moeders lekker lawaai maken, en hebben 
uiteindelijk prachtige muziek gemaakt.  
Het was een geweldige dag en iedereen ging  
tevreden naar huis!


