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“Onze kinderen zijn energiek maar leren we ook
tot rust komen. Af en toe nemen we de tijd om
bijvoorbeeld samen iets te bakken of samen
boeken te lezen.”

Wie is Kelly
De Vreese?
Kelly De Vreese (42) werd
geboren in Brugge en groeide op
in onder meer Wingene en Ruiselede. Vandaag woont ze met haar
man en hun kinderen Zoë (11) en
Jules (9) in Oostkamp.
Ze studeerde maatschappelijk
werk en criminologie in Gent, en
werkte daarna elf jaar bij Justitie en
Politie.
Sinds 2014 heeft ze een eigen
praktijk als coach in persoonlijke
groei en werkt ze als kindertolk.
Ze houdt van lezen, reizen en
wandelen in de natuur, van vrijheid
en van schoonheid.

www.kellydevreese.be

“Ik hou van woorden. Maar sinds ik me verdiepte
in reiki, een Japanse methode om tot meer harmonie te komen, weet ik dat ook stilte tot verheldering en nieuwe inzichten kan leiden.”

“Ik gebruik baboushka’s om de verhoudingen
tussen mensen, maar ook de verschillende rollen
die een mens op zich neemt, aanschouwelijk te
maken.”

Af en toe tegen de stroom in zwemmen en
zien wat dat oplevert: er is geen betere
manier om Kelly De Vreese te prikkelen. “Ik
doe de dingen graag net een beetje anders
en op mijn manier – in mijn job en in mijn
leven, al loopt dat door elkaar -, maar daar
ben ik dan ook laaiend enthousiast over.”

“Vrijheid is het hoogste goed voor mij. Mijn man en ik
doen veel samen, maar nemen ook tijd voor onszelf.
Dat vinden we gezond in een relatie. En die vrijheid
vind ik nu ook in het werk; nooit geef ik mijn zelfstandigenstatuut nog op. Maar ik ben ook ondernemend; ik
zet graag nieuwe projecten in de wereld. En dat doe ik
het liefst op mijn manier. Net zoals ik mijn praktijk
ook uitbouw op mijn manier. Uit alle opleidingen die
ik al volgde en nog volg – want ik ben een eeuwige
student – pluk ik elementen waarmee ik mijn eigen
werkwijze uitstippel. Ik ben het visje dat graag tegen
de stroom in zwemt, en benieuwd is naar wat er gebeurt als het níét klakkeloos doet wat anderen doen.
Dat kan je eigenwijs noemen, maar what you see is
what you get: ik probeer altijd mezelf te zijn.”

“Ik ben ervan overtuigd dat mensen in se goed zijn.
Maar wat zijn dan de oorzaken die sommigen er toch
toe brengen om een misdaad te plegen? Die vraag
fascineert me van jongs af en leidde er ook toe dat ik
onder meer criminologie studeerde en nadien bij Justitie en Politie aan de slag ging. Maar ik groeide door
en kreeg na verloop van jaren het gevoel dat ik niet
meer bezig was met wat me echt boeit: mensen en hun
drijfveren, verheldering kunnen brengen ook voor
mensen met problemen. Rond mijn dertigste ging ik
allerlei opleidingen volgen om uit te maken wat ik dan
wél wilde. Want ik had alles – een goeie man, lieve
kinderen, materieel niks te kort – en toch voelde ik
een gemis: kunnen doen wat ik zelf wil. En daarbij
kwam opnieuw mijn passie bovendrijven om mensen
die vastzitten te begeleiden en te ondersteunen in
hun zoektocht naar wie ze echt zijn en wat zij echt
willen. Ik gaf mijn job op en startte een eigen coachingpraktijk waar ik mensen ervaringsgericht kan
coachen, en dat schept vertrouwen.”

KELLY DE VREESE
tekst Nancy Boerjan foto’s Davy Coghe
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West-Vlamingen
vertellen over
hun leven, werk
en passies

“Ik heb al veel mooie natuur gezien, maar wat we
vorig jaar in Slovenië zagen, overtrof alles. Deze
zomer gaan we er wandelen met de kinderen.”

“Ik hou van schoonheid, interieurinrichting en
bloemen... Ik zou moeilijk kunnen wonen en
werken in een ruimte die ik niet mooi vind.”
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“Ik hou enorm van de natuur. Daarom ook wonen we al
twaalf jaar bewust hier in Waardamme, in wat wel eens
de meest groene en beboste regio van West-Vlaanderen wordt genoemd, met het Bulskampveld vlakbij. Ik
moet elke dag even naar buiten, al is het maar voor
een korte wandeling.”
“Reizen is een passie. Met kinderen krijgen hebben we
bewust gewacht omdat mijn man en ik eerst graag een
stuk van de wereld wilden zien. En hij is een geboren
reisgids. In de 21 jaar die we samen zijn, heeft hij me
al naar de meest fantastische plekjes gebracht: in
Schotland, Ierland, Noorwegen, Mexico, Turkije... Hij
leidt en ik volg, en dat vind ik op reisvlak fantastisch.
Sinds de kinderen kunnen wandelen, nemen we hen
mee en maken we prachtige wandeltrips in Frankrijk,
Oostenrijk, Spanje en sinds vorig jaar Slovenië.”
“Mijn coachingpraktijk staat open voor al wie op zoek
is naar meer geluk en vrijheid in het leven. Ik werk
ook heel graag voor en met ouders en kinderen. Daarom ben ik ook kindertolk: ik begeleid ouders via hun
kinderen. Concreet komt een ouder bij mij omdat zijn
kind bijvoorbeeld erg druk is. Wat de ouder vertelt
over het gedrag van het kind, vertaal ik naar de
ouder: zo word ik de spreekbuis van dat kind. Als die
ouder dan daadwerkelijk aan de slag gaat met wat ik
‘vertaald’ heb, verandert ook het gedrag van het kind.
Het is heel mooi wat er daarna bij ouders, kinderen
en hun relatie onderling gebeurt. Het lijkt wel magie.”

