
Wie ben ik? 

Mijn naam is Lisah Wille en ik ben een gedreven 24-jarige die met 

veel enthousiasme het team van FGC Ameerah komt versterken. 

Ik word vaak omschreven als een spontaan, goedlachs en open 

iemand, maar ik kan ook heel geduldig, integer en empathisch 

zijn. Dit maakt dat ik door de jaren heen goede 

luistervaardigheden verworven heb en mensen graag help om 

hun pad op een positieve manier te bewandelen. 

Hoe zit dat nu eigenlijk met mijn professionele kant? 

In juni 2017 ben ik met onderscheiding afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KU 

Leuven. Mijn specifieke afstudeerrichting betreft kinderen, jongeren en hun ouders. 

Momenteel volg ik nog een postgraduaat psychodiagnostiek aan Thomas More in 

Antwerpen en ben ik werkzaam in D.A.T. Tienen. Dit is een centrum waar kleuters en lagere 

schoolkinderen met diverse problematieken, zoals ADHD, autisme of een laag zelfbeeld, 

begeleiding krijgen. Voordien deed ik werkervaring op in CGG Tongeren. Dit is een centrum 

waar lagere schoolkinderen, pubers, ouders en gezinnen terecht kunnen voor hun mentale 

problemen, contextuele uitdagingen of moeilijkheden op sociaal vlak. 

Wat kan ik voor jou betekenen? 

In mijn huidige en vorige werksetting kom ik een breed spectrum aan problematieken tegen, 

wat maakt dat ik ook hier bij FGC Ameerah begeleiding kan bieden die telkens op maat 

gemaakt is. Hieronder vind je enkele voorbeelden van thema’s die in begeleiding aan bod 

kunnen komen. 

- Voor kleuters en lagere schoolkinderen: 

Heeft jouw kleine spruit moeite om zijn plek te vinden in de groep? Wordt je 

kind gepest? Heeft je zoon/dochter moeite om voor zichzelf op te komen of 

heeft hij een laag zelfbeeld? Spelen er bepaalde overdreven angsten bij je 

zoon of dochter? Komen er van school uit zorgen omtrent zijn of haar gedrag? 
 

- Voor jongeren: 

Zit jij niet goed in je vel? Raak je maar niet wijs in wat voor iemand je wil zijn 

of worden? Voel je je depressief en heb je weinig zin in het leven ? Ben jij niet 

helemaal op je gemak in de klas of je vriendengroep? Heb je maar weinig 

zelfvertrouwen? Word je helemaal gek van je ouders? Geven al die examens 

je enorm veel stress? Lukt het studeren niet zo goed? 

- Voor ouders: 

Heb je vragen rond de opvoeding van je kind? Ga jij met je gezin doorheen 

een echtscheiding en ben je op zoek naar raad en advies om het zo goed 

mogelijk aan te pakken naar de kinderen toe? Lopen er dingen moeilijk thuis 

en weet je niet goed hoe je het moet aanpakken?  



Indien het antwoord op één van deze vragen ‘ja’ is, ben je zeker en vast aan het juiste adres.  

Elk kind, elke ouder en elk gezin is evenwel uniek. Aarzel dus 

zeker niet om een eerste afspraak te maken om af te 

stemmen of ik jou en jouw gezin de juiste hulp kan bieden. 

Blijk ik niet de meest geschikte oplossing te zijn, zoeken we 

samen verder naar een andere manier om te timmeren aan 

een positieve weg. 

 

 

 

Hoe kan je mij bereiken? 

Consult steeds op afspraak 

Email: willelisah@gmail.com 

Telefoonnummer: 0475/265666 
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