
 

 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Marina Nellissen.  

Door een zuurstof tekort tijdens mijn 
geboorte heb ik een spasme. Ik loop met 
krukken en mijn lijf is een stuk 
langzamer dan het tempo van de 
samenleving. Met de mogelijkheden die 
ik had, heb ik geprobeerd te voldoen aan 
de norm van de maatschappij. Dat is mij 
niet gelukt, sterker nog ik ben mijzelf 
helemaal kwijt geraakt. Inmiddels heb ik 
leren leven met wie ik ben. Mijn 
waardevolle levenservaring wil ik graag 
delen met mensen met een spasme of 
een andere lichamelijke handicap en 
met hun ouders/verzorgers.

Het doel is:  
Het ondersteunen van ouders bij het op 
een prettige manier stimuleren van 
talenten bij hun kind om die optimaal te 
kunnen benutten. 

 

• Wat heb je als ouder nodig om 
met en van je kind te kunnen 
genieten? 

• Hoe stimuleer je de gezonde 
karaktereigenschappen?  

• Hoe voorkom je dat de handicap 
alle energie opeist?  
 

 

Contactgegevens 

marina.nellissen@outlook.com 

Telefoon: 06 200 401 59 
 

Inloop: 
woensdagmiddag van  
13:30 - 16:00 uur             
 
Huis van de wijk Park Rijnbeek  
Rijnbeekstraat 180 
5913 GB  Venlo

Ieder mens behoort te stralen 

 
 

 

 
 
Ontdekken en ontwikkelen  
 
Alle ouders willen dat hun kind 

zelfverzekerd in het leven staat en ervan 

kan genieten! Dit doel lijkt misschien 

onhaalbaar als jouw kind een 

lichamelijke beperking heeft. Hoe kun je 

jouw kind dan het best begeleiden? 

 
  



 

Opgroeien tot een evenwichtig mens 
 
Als de ontwikkeling van je kind fysiek zo 
erg afwijkt dat je specialistische zorg 
nodig hebt, verandert er veel in het 
gezin. Om jezelf niet te verliezen en je 
kind onbezorgd op te laten groeien, is 
het nodig om al vroeg keuzes te maken. 
Keuzes die passen bij de talenten van je 
kind.  
 
Hoe maak je keuzes uit de eisen die aan 
je kind gesteld worden. En moet er wel 
aan al die eisen voldoen worden? 
 
Uit ervaring weet ik dat een hechte band 
en een aangenaam contact met de 
mensen om je heen erg belangrijk is. Het 
gevoel te mogen bestaan vormt een 
stevige basis voor het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen. Dit gaat niet vanzelf, 
niemand groeit zonder inspanning op tot 
een evenwichtig mens. 
 
Neem contact met mij op voor een 
persoonlijk traject dat aansluit bij het 
karakter van je kind en de 
mogelijkheden binnen het gezin.   

 
 
Ultieme vrijheid 
 
Mijn dag kon niet meer stuk toen de 
specialist mij op mijn 11de jaar 
toestemming gaf om paard te rijden. 
Op de rug van een paard voel ik mij 
lekker vrij. Dan vergeet ik alles om mij 
heen en geniet! De meest kostbare 
momenten zijn, als het lukt om mij te 
laten dragen in de cadans van het paard. 
Dan zijn we samen één. Natuurlijk gaat 
niet alles goed, maar wie boeit dat als 
het totale gevoel maar goed is. Dit is 
pure verwennerij!  
Ik denk vaak: “Dit neemt niemand mij 
meer af.” Tijdens het paardrijden 
ontvang ik de kracht om door te gaan als 
het leven moeilijk is. 
 

Een waardevolle ontdekking 
 
In mijn proces waarin ik uiteindelijk 
coach wilde worden, bleek mijn stem te 
verkrampt om vertrouwen te winnen. 
Muziektherapie was een waardevol 
stukje op mijn levensweg. Daardoor kon  
mijn wens in vervulling gaan. Het is een 
combinatie van ontspanning en zang 
waarbij ook mijn creativiteit werd 
gestimuleerd. Door zelf teksten te 
schrijven en die vervolgens te zingen 
ontdekte ik verrassende kwaliteiten in 
mijzelf. Een stukje tekst luidt “bij mijzelf 

blijven, vrij van spieren die verstijven.”  
 
 
 
 
Ik zing het nog steeds voluit en het helpt 
mij om vol vertrouwen mijn weg te 
gaan! 
 
Waarin wil jouw kind ondersteund 
worden?  
Bel of mail gerust voor meer informatie 
over begeleidingsmogelijkheden op 
maat. 


