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BedtlJve6 groæ en klei4 zotgen met hun producúeproses en
wclldqgplegenlæld voot & economlsche bosls von on p somen.
levlng. ln del¿ ruürld< goruiatnrur we ondq¡eme,rc von beûlJven dþ ln ore ¡eglo ocrdef y'ln
Vondoog ls dæ klndqroaú Grc,4þ WeIæn von hû loartspel
sûalgranerc ul3 Brcda'. Dit ls de laatsæ of,eveñng van deze
ruh¡tg*,.
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Greetie Welten in haar Bredase praktijk Het Zonnewiel. Hier begeleidt zij
kinderen, ook met behulp van het spel Schatgravers.

Een zoektocht naar schatten
ijfkaarten liggen in de
coachpraktiik Het Zonnewiel in Breda voor de
neus van kindercoach Greetie
Welten. Allen onwillekeurig van
de stapel'schatkaarteni gepakt.

Zelßtandig harde werker, veelziidig creatiefen kritisch staat oÞ i.

Zo'n dertig scholen
in Nederländ en
Weâgié

gebrulkem

het kaartspel
5*hatgravem
de kaarten. Geconcentreerd sorteert Wclten de kaarties op chronologische volgorde. De kaart die
ze het beste bii zichzelfvindt horen, eindigt links. Die het minst
bii haar hoort eindigt rechts.
,,Alle schatkaarten bevatten een
positieve lettze", vertelt Wêlten
,,De kinderen kiezen welke positieve leuzen goed bii hen passen,
en welke minder. Ze gaanzo op

zoek naar hun goede karaktereigenschappeq hun'schattetf ." Ze pakt een'karweikaard
van de tweede stapel.,,Als je
vleugels hebt, waar zou ie dan
heen vliegen?"
Samen met kÍndercoach Matty
van de Riizen bracht Welten
vorþ jaar november, na vier
iaar brainstormen, het kaart-

spelSchatgrauøs op de markt.
Het doel? Kinderen spelenderwijs meer zelfuertrouwen geven.,,Ik speel het zelfdagelijks
in miin praktiik', vertelt Wel-

ten,,,Zo kom ik erachter hoe
een kind is, zich voelt en over
zichzelf denkt. Ouders vinden
het ook een fiin spel. Het is
weer eens wat anders dan de

Ipad."
De eerste 4oo versies waren

binnen

z

maanden uiwerkocht.

Van 1.600 nieuwe exemplaren
zijn er al 5oo stuks weg. Kindercoaches, gezinnen en scholen in heel Nederland en Bel-

gië gebruiken Schatgrauers, ,Er
is ook interesse uit Spanie en

Frankriik."
fouw beurt."
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