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mel een oud-voorzitter von de Touch For Heolth Vereniging

do Kievits

C)p een zonnige dog reden Es Bckker en ik
noor Rotterdcrm. We woren enlhousiosl en vo
, rqê.-.^o. , .g-r o.. d.r i -.r . ^
^/Schiebroek Ado Kievlis bezoeken, een oud

keld voor dyslexie. Dii bleek loier te liikên op
edLr-kinesiologie. Het vormde de oonleiding iot
een grote verondering voor Ado.
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Ado vond deze methode zo inïeressont dot ze
besloot olle Touch for Heolih cursussen ie volgen
op de ''loÍ b Coby ScrosÍoort Hoor eigen
blokkodes verdwenen ols sneeuw voor de zon.
Ze vond het enig en genooi volop. Ze heelt in
de loop von de tijd een mop vo mel certificoten
geroold Aonslu e"d - cl-re ze hoor eigen
educotiecenlrum op mei de toeposselijke noom
"De Sïroom". Dii spee de zich oLlemool of in het
Drentse Ruinen. Ado vond door heel veel erkenning voor hoor werk.
Door privó-omstondigheden, o.o. door het kriigen von reumo, verhuisde ze ierug noor heï
westen en ging wonen in de buurt von de kin
deren en kleinkinderen.
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en echt eentle von hei eente urr

Ado oniring ons hortelijk, schonk heerlijke koÊ
fie, presenfeerde broodjes en vertelde enthousiost hoor verhool; hoe ze von hef een in het
onder roLde. Ze is nog steeds een sterke persoonliikheid meï een hee worm hod voor Touch
for Heohh en Kinesiologie.
Ado: "De hobbels die er momenteel genomen
moeien worden, woren er in die negentiger
ioren ook ol."
Ado, geboren in Rotterdom, sïudeerde pedogogie< er no 5 joor orderwijservoring. g ng ze
in de zwokzinnigenzorg werken.
Lo_er volgde ze ols ortl'opedogoog in ee1
speel-o theek een lezing von mevrouw Huiser uit
Zeelond, die een eigen methode hod onwik-

GESCH EDEN S VAN DE TFI] VERENIGING
De eersïe vereniging die ontstond werd loler
door een finonciee tekorï opgeheven. Er kwom
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No veel oondringen is Ado don ioch begin

1990, no hoor pensionering, ols voorziiter in
hel besiuur gekomen. Omdot de eenheid onder
de eden von de Touch for Heoiïh vereniging
verloren dreigde te goon, verstuurde ze nomens
hei nieuwe bestuur een enquête met een voor
sie vooÍ een nieuw verenigingsmodel. Hêt cen
lroe gegeven wos Touch for Heoth. Coby
SchosÍoori zei toen: "Als dit je zol lukken---"

men zo goêd mogelijk met e koor om.

Moor het

liep niêt ohiid soepel. De z.g. groepsbolons
brochi in slecht lopende vergoderingen don
weer veel rusl en beslissingen konden weer dui'
delijker worden genomen.
ln l99Z is Ado mei hoor look in hel bestuuí en
hoor proktijk gestopt, oÍndot hoor reumo le hêftig werd. Morike Schreuder heefÍ hoor cenirum
nog een tijd levendig en drooiende gehouden.
AANREIK NGEN EN ERVAR NGEN VAN ADA
Zorg er voor dot bij de behondeling von een

kind mef biivoorbeeld leerprob emen, beide
Ado hod somen mel hei nieuwe bestuur

heel

wot voornemens; enkelê holên we oon:
Binnen hei besiuur onlsïond de inzei meeÍ skuc'
luuÍ oon le brengen. Met Touch for Heohh ols
cenlroo gegeven hodden zii de bedoeling om
de verschlllende stromingen bii elkoor te brengen onder één poroplu zools:
'Three in one von Alie Relker.
' De cursossen von de "Hof von Axen";
hei huis von Coby Schosfoort.
'Siress releose.
' We ness' Kinesiologie.
' Applied Kinesiologie.
' Cronio Socroo.
EÍ moesl noosi een eigen tiidschrift ook een vosf
odres komen woor de folders en boeken besie d
konden worden; een echt kontoor. Vóór die iiid
veronderde hef odres zo vook, doi men in heï
ond niet mêêr wisi lol wie ie ie moest Íichien.
De took voor hel versltrren von boêkên werd
vook von de een noor de onder overgeheveld
en bovendien rookte doordoor de verontwoordeltlkheid zoek.
Dil moesl veronderen wont de bekendheid von
de TfH vereniging kwom zo op een verkeerde
monier noor builen.
Er zijn veel insponningen geweest in de richling
von 'somen zlln we sierk", moor dit lukte niet
echi. Rito Schoonmon, Ado's voorgongsler,
kreeg steeds minder tijd door privêomstondig
heden en zou zich no verloop von tijd terug

irekken.
Toen de ioenmolige leden officieel besloten de
Touch for Heolih vereniging op ie heffen, heeft

Ano der *orog. re_ ol _oor eÍvoringer e1
kennis vonuit Ameriko, de hele vereniging
overgenomen en het Kinesiologisch Neïwerk
Nederlond, KNN opgericht.
De inslructeursopleiding TfH die door Coby
Schosfoori wos opgezei, werd overgenomen
door Ario den Horiog en ook voorlopig door
Riïo Schoonmon.
Ondonks olle strubbelingen in hei besiuur gin s

trt

ouders oonwezig ziin. Houd de uitleg zo technisch mogelijk. Met technisch bedoet Ado doï
hel energetische model von TfH ook d!ideliike
hondvofien moet hebben. Als beide ouders er
bi; zi;r, e,uorer ze ieder op hun eigen rron er
wot e' gebeuÍ_. Ze lurnen don de ervo'.nger
inïeÍpretêren en hoeven elkoor minder uii ie eg
gen. Doornoosi kon een over'verleld verhoo
vook een nieuwe blokkode opleveren, bij
ouders en/of kind.

lip voor het werken in het besluur en commissies: elkoor bolonceren, doe mei nome
regelmolig een groepsbolons; dit werkt effectief
en leidl lot belere resulïoien.
Een

Hei wos heerliik om ie zien hoe Ado meedochl
om problemen von nu op te lossen. Ze zou zo
groog nog von olles willen doen. De suggesties
ro len over de tofel.
Breng Kinesiologie noor buiïen mel een optimole Publ< Reloions. En wol de vereriging
betreft: dring er bii hêt bestuur op oon dot
bekokkenheid en succes von binnenuit komt.
"Alemool oon de slog" is hoor odvies.
"ledereen moet betrokken zijn ", dot wil ze doorgeven. rrProoÍ er mef iedereen over".
Binnen olle nieuwsie ontwikkelingen moel vol
gens Ado Kievits Touch for Heolth hel cenfrole
uiïgongspunt b iiven.

Ado heeft ons dit bovensioonde verteld. Als er
ondere herinneringen zijn of oonvu lingen hier
op, reogeêr don bil de redoctiel Het is heel inte
Têssonï voor de KNNorchieven en geeft ueel
iongeren en ook oudere leden exko inÍormoiie.

ik hebben gênolen von een schifierende
ochtend. Ado, veel donk voor clles woi je wilde
deen e_ geniet shol. wee- volop von je
volkstuin; lekker in de zon.
Els en

