De stap zetten om begeleiding
te zoeken is een belangrijke,
en verdient alle respect.
Fonkel ondersteunt en begeleidt
u in uw proces van inzicht,
verandering, beweging, groei.
Op een manier die past bij u.
Wanneer u er behoefte aan
heeft.
Met veel ruimte voor uw eigen
verantwoordelijkheid.

fonkel, therapie en training
Een praktijk voor laagdrempelige, kortdurende
en effectieve therapie voor mensen die hulp
willen hebben.

• Integratieve therapie
• EMDR
• Wandeltherapie
• Psycho-oncologische hulp
• Counseling

Voor wie

Fonkel is een praktijk aan
huis, rustig gelegen achter
mijn woonhuis in Biezenmortel.
(tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch).

Voor iedereen die behoefte heeft aan psychosociale hulp, bijvoorbeeld bij veranderingen
of problemen in leven of werk, of bij last van
obstakels uit het verleden. Bij onzekerheid,
klachten, stress, (dreigende) burn-out, somberheid, angst(en), rouw, bij relatieproblemen of
voor mensen die keuzes willen maken in werk
of privé.

Gemakkelijk te bereiken met
de auto, parkeren voor de deur
en volop privacy. Als u niet
(meer) naar de praktijk kunt
komen, is huisbezoek mogelijk.

Ook voor mensen die hulp nodig hebben om
met lichamelijk en/of geestelijk lijden in hun
leven om te gaan, zoals bijvoorbeeld bij kanker,
misbruik, akelige gebeurtenissen.

Kijkt u gerust eens op mijn
website voor meer informatie
over de mogelijkheden,
werkwijze, kwaliteit, tarieven,
vergoedingsmogelijkheden en
met wie ik werk.

Hoe wordt er gewerkt

Afspraak of vragen?
Noor van Gulik:
Integratief therapeut,
counselor en trainer
Fonkel, therapie en training
Capucijnenstraat 34
5074 PH Biezenmortel
(gemeente Haaren)
013 - 533 39 37
www.fonkel.nu
info@fonkel.nu
Fonkel is aangesloten
bij het NVPA

Kiezen voor Fonkel is kiezen voor een
veelzijdige aanpak. Het is altijd maatwerk.
Ik werk praktisch, oplossingsgericht en
resultaatgericht met methodieken uit
verschillende disciplines. Met diepgang
en aandacht voor wat u bijzonder maakt,
voor uw unieke talenten en mogelijkheden.
In een intakegesprek bespreken we uw
vraag en doelen en gaan aan de slag.
Ik zal mijn kennis, ervaring en vaardigheden
inzetten en nauw afstemmen op uw belevingswereld en situatie.
U kunt o.a. denken aan gesprekken, imaginaties, systemisch werk, creatieve methoden,
EMDR, trance. Centraal staat uw eigen rol in
uw situatie. Ervan uitgaande dat de oplossing
in uzelf te vinden is.
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