
 

 

 

Nieuwsbrief december 2020 

 

‘Ik zoek een plek waar ik echt word begrepen. Ik miste tot nu toe authenticiteit, nuchterheid en 

verbinding.’ 

‘Ik kan niet slapen want mijn hoofd zit nog vol.’ 

‘Ik ben niet alleen slim op donderdagnamiddag.’ 

‘Ik ontplof om 15u30. Mama denkt dat ik boos ben op haar, maar ik weet het niet.’ 

‘Ik erger me aan vergaderingen. Het woord efficiënt heeft voor mij een andere invulling’. 

 

Herken je één of meerdere uitspraken bij jezelf, je kind, je partner, je moeder, je vriend, je 

collega, … ? Welkom bij L-aTent! 

 

Het is zover: dit is onze allereerste nieuwsbrief van L-aTent, onze nieuwe praktijk voor 

(uitzonderlijk) hoogbegaafden. We zijn heel blij dat we - na een hardwerkende periode 

achter de schermen - eindelijk ons aanbod met jou kunnen delen. 

 

 

Team L-aTent 

L-aTent is een praktijk voor en door hoogbegaafden.  

 

              Lore Dewulf               Elke Beliën                   Elke Coorens       Silvie Vancamelbeke 

 

Voor meer info over wie we zijn, wat elk van ons aanbiedt en waar we werken, klik dan 

hier. 

 

 

 

https://l-atent.be/medewerkers/


Waarom voor L-aTent kiezen? 

Ons uniek aanbod kreeg vorm vanuit onze expertise en ervaring. Wat ons bindt en drijft is 

de nood die wij voelen voor meer gepaste en gespecialiseerde hulp en ondersteuning aan 

(uitzonderlijk) hoogbegaafden. Ons complementair team zorgt ervoor dat er altijd een 

teamlid is dat jou aanspreekt. Voor meer informatie over onze samenwerking, klik dan hier. 

We vinden dat elke hoogbegaafde de kans moet krijgen om gehoord, gezien en gewaardeerd 

te worden. 

 

Wat biedt L-aTent aan?  

Ons aanbod is gericht op kinderen en jongeren, ouders, volwassenen en professionals. We 

hebben voor iedere doelgroep een aanbod uitgewerkt dat we groeperen onder drie 

categorieën: diagnostiek, begeleiding en educatie. Voor een gedetailleerd overzicht over ons 

aanbod, klik dan hier.  

 

Waarom de naam L-aTent? 

Het is geen toeval dat L-aTent een anagram is van talent: we hebben in onze praktijk 

aandacht voor latent aanwezig talent. We vertrekken vanuit de kracht van de persoon, ook 

al is die niet altijd direct zichtbaar.  

Niet alleen talenten, ook de hoogbegaafdheid zelf, kan latent aanwezig zijn. 

Hoogbegaafdheid kan voor sommigen het ontbrekende puzzelstukje zijn. Het kan na een 

reeks waaroms eindelijk de daarom zijn. 

 

 

Op naar 2021! 

Voor ons was 2020 een jaar van herkalibreren, knopen doorhakken en kiezen voor onze 

gezamenlijke passie: in gesprek gaan met hoogbegaafden in alle fasen van hun leven.  

 

We wensen je een warm, gezonde en gezellige eindejaarsperiode. Wordt 2021 het jaar van 

het nieuwe normaal? Dat valt nog even af te wachten. We hopen alvast dat hoogbegaafdheid 

- in alle mogelijke verschijningsvormen - deel kan uitmaken van dat nieuwe normaal. 

 

We tellen af naar het nieuwe jaar en hopen je te mogen ontmoeten in 2021! Laat ons na al dat 

klikken ook maar eens klinken .  

 

Stuur deze mail zeker door naar vrienden, familie en collega’s, zodat ook zij een kijkje 

kunnen nemen op onze website.  

 

Heb je nog vragen over ons aanbod, onze werking, … Neem contact op via info@l-atent.be of 

rechtstreeks naar één van onze teamleden.  

 

Warme groeten  

Elke, Elke, Lore en Silvie 

https://l-atent.be/samenwerking/
https://l-atent.be/aanbod/
mailto:info@l-atent.be

