Zweminstructie Van der Vorst geeft
kinderen het pLezier in zwemmen terug
Nè jaren in het retuUere zwemonderwiis te hebben gewerkt, besloot Astrid van der Vorst in 2005 voor
z chzelfte beginnen. Met hèar bedrijfZwern op l\4aat spec atiseerde zii zich in kinderen met beperkingen.
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autismeoftehandicèptekinderenterenzwemmenzagzljatseenmooieuitdaging

Door haar kennismaking met Access Consclousness en de Bars heeft ze haar zwemprograrnma het
afgelop€n jaar naar een hoter nlveau weten te titten 'Ats een klnd veiLig kan zwemmen en ptezier heeft, is
miln zwer.les g€staagd'.
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