Breinsleutels Het jonge kind

Anders kijken,
bewuster werken
Tekst Marijke Nijboer

Goed kijken naar het kind, zoveel mogelijk vanuit hem denken en
aansluiten bij zijn behoefte: dat deed Ouarda Rezzougui tot op zekere
hoogte wel. Breinsleutels - Het jonge kind helpt haar om deze
technieken bewuster in te zetten.
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