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Tyd vir Snoezelen 
 
Dis sommer die hele week Blou Maandag. Ons verslaap omtrent elke oggend en dis elke 
keer ‟n dolle gejaag van kosblikke pak, verkreukelde skoolklere verfris, laaste huiswerk 
aframmel, vinnig-vinnig kos vir die keffende honde inskep en uiteindelik, te danke daaraan dat 
die skoolklok laat lui, salig betyds by die skool aankom. Teen hierdie tyd is alle betrokke 
partye se senuwees op ‟n knop, en ons durf ons dagtaak aan, waar daar net soveel senuwee-
knoppe en knersende tande voorlê. 
 
Tyd om te ontknoop. Tyd vir Snoezelen. 
 
In die 1950‟s het Maxwell Jones ‟n groot bydrae gelewer in die veld van psigiatrie deur die 
genesende effek van die omgewing te benut in die behandeling van pasiënte. Hierdie idee is 
verder ontwikkel, en die idee van “Snoezelen” het geleidelik in Nederland vorm aangeneem. 
Hierdie beginsels word vandag wêreldwyd toegepas vir ontspanning, streshantering en selfs 
vir die hantering van aggressie, pyn, Alzheimers en die eise van intellektueel gestremdheid. 
Snoezelen word byvoorbeeld met sukses toegepas by Witrand Hospitaal. 
 
Snoezelen behels ‟n veilige, rustige omgewing vol kleur, lig, tekstuur, smake, geure en 
klanke. Die besoeker word bekendgestel aan aangename sensoriese ervarings binne „n 
atmosfeer van vertroue en ontspanning. Dink aan ‟n omgewing van vrye keuse, veiligheid, 
ontspanning en self-uitdrukking in „n gemaklike atmosfeer, vry van die verwagtinge en eise 
van ander. Dis Snoezelen. 
 
Na aanleiding hiervan, het die Droomkamer ontstaan. ‟n Veilige oase vir stil word, geen eise, 
nadink, bid, mediteer, en indien die behoefte daar is, uitpraat. Die Droomkamer is by die 
Skool vir Verpleegkunde by die Puk geleë. ‟n Groepie besoekers het byvoorbeeld by die 
Droomkamer kom kuier om te bid en ervaringe te deel. ‟n Vrou wat nie anders kon as om te 
vlug van haar aggressiewe man nie, het vertel dat sy by die Droomkamer vir die eerste keer 
in weke veilig gevoel het. ‟n Ma en haar kinders kon saam kom rustig word en gesels oor die 
onlangse verlies van Pa. ‟n Jong student het ‟n paar keer kom wegbreek van sy nagraadse 
studies, en het met ‟n rustige glimlag en blink in die oog na elke besoek voorstelle gemaak 
oor hoe die Droomkamer verbeter kan word. So maak elke besoeker ook ‟n bydrae in die 
verdere ontwikkeling van die Droomkamer. 
 
Kom besoek ons gerus ... of as dit nie moontlik is nie, skep jou eie Droomkamer. Al wat jy 
benodig is ‟n stil omgewing, sagte kussings op die vloer of ‟n gemaklike bank, ligte met 
verskillende kleure of selfs ‟n kers of twee, rustige musiek, geurige olies of wierook, 
aangename smake en verskillende vorms en artikels met verskillende teksture. ‟n Uitsig op ‟n 
tuin, waterstroom of fontein sal ‟n bonus wees. 
 
Vir navrae kontak my gerus: 
E-pos: emmerentia.duplessis@nwu.ac.za 
Telefoon: (018) 299 1884 (Kantoor ure) 
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