
Mijn naam is Sophie en ik zet mij als 
Sociaal Psycholoog in voor de mensen 
om mij heen. Ik ben betrokken,  
creatief en zorgvuldig. Graag  
breng ik mensen bij elkaar en  
leg ik verbindingen.

Over Sophie

Sophie Ebeling Koning

Arnhem en omgeving

Telefoon: 06-16545139 

e-mail: sophieebelingkoning@gmail.com 

Tarieven zijn in overleg.
Ook zijn er mogelijkheden binnen het 
Persoonsgebonden budget (PGB) of de 
Gelrepas.

Bezoek voor aanvullende informatie 
mijn website:
www.sophieebelingkoning.nl

Contact en info

Creatieve 
dagbesteding

Creatieve groepsbegeleiding

Ik koppel mensen met dezelfde  
interesses aan elkaar. Wilt u  
bijvoorbeeld weer eens schilderen 
maar liever samen met iemand? 
Zoals u zijn er meer mensen. Ik 
breng u graag bij elkaar.

In September 2015 startte ik in 
samenwerking met andere  
sociale creatieve ondernemers een 
Handwerkclub in wijk Alteveer en 
Cranevelt.

Met elkaar zijn we aan het wild-
breien geslagen. De hele winter 
stond een boom op een plein er 
warmpjes bij.

”Wat gaan we nu doen?” vroeg de  
oudste dame van het gezelschap,  
die 25 jaar niet had gebreid. 

Wat gaan wij doen?

Graag tot ziens!

●

Voor 101 jaar en jonger

SOPHIE EBELING KONING

http://www.sophieebelingkoning.nl 


Voelt u zich weleens alleen of wilt u 
mensen ontmoeten met gedeelde  
interesses? 

Mijn aanbod is tweeledig. Ik richt mij 
op individuen die graag 1 op 1 creatief 
aan de slag willen gaan. 
Daarnaast bied ik groepsactiviteiten 
en begeleiding aan bestaande of nog 
te vormen groepen. 

De activiteiten die ik organiseer, zoals 
een handwerkclub met daaruit  
voortvloeiend leuke projecten of een 
wekelijks open atelier voor een  
specifieke groep, zijn laagdrempelig 
en voor een klein bedrag  
toegankelijk. 

Voor wie?
Wat kan ik voor u doen?

Ik begeleid en coach ouderen die hun 
kunstzinnige kant willen ontdekken 
of ontwikkelen. Maar ook ouderen die 
niet in een sociaal isolement willen 
raken en daarom actief aan de gang 
willen kan ik helpen. 

Bij mij staat uw individualiteit voorop. 
Samen onderzoeken we op creatieve 
wijze wat u ligt of waar u plezier aan 
beleeft.

Voorbeelden van technieken die we 
kunnen gebruiken zijn linografie,  

1 op 1 creatieve begeleiding
stempels maken voor op textiel en 
met Oostindische inkt schilderen etc. 

Wilt u nieuwe technieken leren of 
juist een oude liefhebberij weer  
oppakken? 
Er zijn eindeloos veel mogelijkheden 
en heel veel kan gewoon aan uw 
tafel.

Welkom bij: 

Sophie’s creatieve   
dagbesteding & begeleiding!

We gaan doen wat u het liefste doet, 
praten over vroeger, een mooie  
tekening maken, een beeldje kleien 
of iets naaien… Gaandeweg ontwik-
kelt zich altijd wel een plan.

Ik werk op maat en kom bij u thuis!

●

Matheüs (68 jaar): “Ik heb Sophie ervaren als  
serieus, zorgvuldig en deskundig. Sophie luistert 

goed, leeft mee en geeft (praktische) adviezen hoe ik 
mijn kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren.”

Ella (87): “Sophie betrekt mij bij sociale activiteiten in 
mijn buurt en helpt mij bij de Handwerkclub. Ik heb 

nu een heel aantal nieuwe contacten opgedaan. 
Ik ben erg tevreden en verheug me op 

wat we nog gaan ondernemen.”


