Voor veel ouders en kinderen ben ik een bekend
gezicht. Ik werk namelijk als onderwijsassistente bij
Kindcentrum Moersschans in Hulst. Maar zit jouw kind
op een andere basisschool in Oost-Zeeuws-Vlaanderen?
Dan ken je me misschien nog niet. Ik stel me dan ook
graag aan je voor.

Ik mag alles eten

Ik ben Nicole. Naast mijn baan als onderwijsassistente
startte ik jaren geleden Slanksalon Manift. Het leuke is, dat
ik met beide werkzaamheden
jonge kinderen nieuwe doelen
kan laten bereiken, ze zelfver
trouwen kan geven en ze
gezond en blij kan laten zijn.

Het laat al zien dat het bereiken van een gezond
gewicht niet betekent dat je kind
op een streng dieet moet. Het
zit vaak in veel kleinere dingen.
Iets meer bewegen in plaats van
gamen. Of bepaalde eetgewoon-

Dat geeft me ontzettend veel voldoening.
Als gewichtsconsulente ben ik aangesloten bij
‘Gewichtsconsulenten Nederland’. Ik ben daarnaast
gespecialiseerd kindervoedingscoach. Met mijn

kennis, onderwijservaring, passie en de

leuke ‘Ik mag alles eten’-methode hoop ik ook iets voor
jouw kind te mogen betekenen.

Als kindervoedingscoach heb ik voor een leuke

methode gekozen om jou en je kind te helpen:
‘Ik mag alles eten’.

Ik mag
alles eten
6-12
jaar

tes veranderen, waarvan je niet
weet dat ze slecht zijn. Oei, zitten er
in een pakje chocomelk 5 suikerklontjes?!
Aan de hand van een leuk werkboek gaan we samen
deze reis aan. Op een speelse manier leren jij
en je kind in tien weken van alles over gezond eten
en bewegen. En je zult zien: met kleine veran

deringen boek je grote resultaten!

Wil je gewoon eens kennismaken, luisteren wat ‘Ik mag alles eten’ inhoudt en al wat vragen kunnen stellen over het gewicht
en de gezondheid van jouw kind? Neem dan eens contact op voor een gratis intakegesprek.

Bij jou of bij mij?

Wachten in een wachtruimte van een ziekenhuis? Een gesprek in een witte dokterskamer? Nee hoor! We spreken ergens af
waar jij en je kind je prettig voelen. Dat kan bij jou of bij mij thuis zijn, of bij Kindcentrum Moersschans in Hulst.

Nog leuker met elkaar!

Je kunt ‘Ik mag alles eten’ ook in groepsverband volgen, tot 6 kinderen tegelijk. Samen wordt het nog leuker en makkelijker!

Je kind heeft overgewicht.
Wat nu?!

Wanneer is een kind te zwaar?
Ineens krijg je het van de huisarts of GGD te horen: je
kind is te zwaar. Misschien zag je het zelf ook al, maar
misschien ook niet. Er gaat vast een hoop door je heen.
Is het wel zo? Is het echt een probleem en waarom?
Hoe komt het en wat kan ik eraan doen?

Bij een bepaalde leeftijd en lengte van je kind past een
gemiddeld, gezond gewicht. Als je daar een beetje van
afwijkt, is dat niet erg. Maar zit je kind ver boven het
gemiddelde, dan is er sprake van zwaarlijvigheid ofwel
overgewicht.

Ik, Nicole Wauters, beantwoord deze antwoorden graag
voor je. Als gespecialiseerd kindervoedingscoach ga
ik samen met jou en je kind op zoek naar wat er nu
eigenlijk aan de hand is. Daarna reik ik jullie op een
leuke, speelse manier – ‘Ik mag alles eten’ – haalbare
oplossingen aan.

Hoe komt dat?

Het resultaat:
jouw kind komt weer lekker en
gezond in zijn vel te zi�en.

Er kunnen allerlei
oorzaken zijn. Bepaalde
eetgewoontes, te weinig
beweging, erfelijke kenmerken, noem maar op.
Samen gaan we op zoek
naar wat de oorzaak is
bij jouw kind.

Gaan we samen de reis ‘Ik mag alles
eten’ aan?
•
•
•
•

Leuk
Leerzaam
Gezond
Toegankelijk voor iedereen

Jouw kind
weer gezond en blij.
Daar gaan we voor!

Wat zijn de gevolgen van overgewicht?
Op korte termijn kan je kind ongemak ervaren als
kortademigheid en niet goed mee kunnen doen met
de gymles. Het kan soms ook een ﬂinke deuk in het
zelfvertrouwen opleveren. Op de lange termijn kan
overgewicht onder meer leiden tot diabetes,
gewrichtsklachten en een hoge bloeddruk. Laat het
zover niet komen!
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