
Als moeder van twee zonen heeft ze regelmatig gevoelens van onmacht 

ervaren tijdens de opvoeding. Mijn kinderen waren “een grote spiegel”, 

zegt ze daar zelf over. “Ik zag vaak dingen van mezelf in hen terug. 

Dingen waarvan ik me helemaal niet bewust was”. Ze heeft hier veel 

van geleerd, zowel als moeder als mens. Deze ervaringen hebben haar 

gemaakt tot de coach die ze nu is. Hierdoor kan ze haar cliënten helpen 

ook in die spiegel te kijken en meer inzicht in zichzelf te krijgen.

Annemarie werkt met de Reversie Methode; dit is een korte, effectieve 

methode die je terug brengt naar het kind in jezelf. In haar praktijk 

hoopt zij ouders en kinderen dichter bij elkaar te brengen. Ook bege-

leidt ze (jong)volwassenen die niet het leven leiden dat ze graag zouden 

willen.

NA HET AFRONDEN VAN DIVERSE ZELFBEWUSTZIJNSTRAININGEN EN DE  OPLEIDING GEZINS- EN 
KINDERCOACH, BESLOOT ANNEMARIE STULTIËNS HAAR HART TE  VOLGEN EN EEN EIGEN PRAKTIJK 
TE BEGINNEN VOOR OUDER- EN PERSOONLIJKE COACHING. 

Meer inzicht in jezelf
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Gevraagd: Leerjongen/meisje
(vanaf 15 jaar) voor Plantenkwekerij Tuinbedrijf

Je gaat één dag per week naar school, de andere
dagen help je ons in en rond de serres

(o.a. licht handwerk, versnijden van planten)

www.romboutsplanten.be
Kluizerdijk 140 Achel

0032 11 802862

Trots op...
WOW! is trots op haar bezorgers. “Het circa twintig jongens 

en meisjes tellende team dat elk kwartaal door weer en wind 

uitrukt om Rondom Valkenswaard te bezorgen, verdient ons 

volste  respect en dank”, zegt Kirsten. De blijk van waardering 

heeft geleid tot een nieuwe rubriek in Rondom Valkens-

waard. “We willen ook onze lezers in de gelegenheid stellen 

om hún trots of bewondering voor een bepaald persoon via 

ons magazine kenbaar te maken. Dus weet je iemand die het 

verdient om in het zonnetje te worden gezet, laat het ons 

dan weten door een foto van de betreffende persoon en een 

korte toelichting naar ons te mailen. Wij regelen de rest.”
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Annemarie Stultiëns Ouder- en persoonlijke coaching

06-50840796

info@stultienscoaching.nl

www.stultienscoaching.nl
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