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W at een bijzonder jaar 
is dit geweest voor 
PURE CHILD! In deze 
editie staan alweer 
prachtige ervarin-
gen, bedenkingen 
en een heleboel tips 
van onze coaches 

om je rijker te maken en jou als lezer, ouder 
of leerkracht het belang te doen inzien van 
de positieve invloed die zelfvertrouwen heeft 
op ons leven. En je vindt hier informatie over 
hoe je je kinderen kunt helpen opgroeien tot 
evenwichtige, succesvolle volwassenen!

Rust en hoop

In moeilijke tijden, in tijden van crisis, zijn 
vertrouwen in jezelf en de juiste vaardighe-
den om met druk om te gaan cruciaal. Ze 
geven rust en hoop dat je de crisis zult door-
komen. Als een opvoeder vertrouwen heeft 
in een kind zal dit het kind emotioneel en 
mentaal ten goede komen. Talloze onderzoe-
ken hebben dit reeds aangetoond.

Morfogenetisch veld

We zeggen er ook meteen bij dat dit niet 
eenvoudig is, want een kind wordt getest en 
uitgedaagd, maar dat zorgt er ook voor dat 
hij een morfogenetisch veld opbouwt dat de 
kwaliteit van zijn leven zal bepalen. Afhanke-

lijk van zijn cognitieve en emotionele vaardig-
heden zal hij er, mits positief aangestuurd, 
beter uitkomen. 

Hete vuren & positieve bekrachtiging
Kinderen leren voelen waar ze goed in zijn 
en wat ze fijn vinden, maar vooral of ze zich-
zelf mogen zijn. En ja, als ouder of opvoeder 
ben je hun voorbeeld. Maar hoeveel ouders 
staan in hun kracht en volgen hun intuïtie, 
geloven of vertrouwen in zichzelf? Hoe kan je 
je kind leren om in zichzelf te geloven wan-
neer je als volwassene geen zelfvertrouwen 
hebt, als je niet weet wat je zelf wilt in het 
leven? Kan dit de reden zijn waarom zoveel 
kinderen depressief zijn, moeilijk gedrag ver-
tonen en aan de pillen zitten?

De opvoeder of ouder moet het voorbeeld 
zijn en moet het kind leren hoe iemand met 
veel zelfvertrouwen zich door het leven 
beweegt, ook al is dat soms in moeilijke 
omstandigheden. Het mooiste sierijzer wordt 
immers in de heetste vuren gesmeed! Een 
van de intelligentste gereedschappen die 
hierbij kunnen gebruikt worden is positieve 
bekrachtiging, waarbij het woordje ‘niet’ 
zoveel mogelijk wordt vermeden. “Je bent 
niet zwak” wordt dus “Je bent sterk”. Dit is 
allicht één van de oplossingen om kinderen 
opnieuw in hun kracht te brengen. 
In deze editie staan weerom prachtige erva-
ringen,  bedenkingen en een heleboel tips 

Lieve mensen,
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van onze coaches om je rijker te maken 
en jou als lezer, als ouder, als leerkracht 
het belang in te zien van wat een positieve 
invloed “zelfvertrouwen” heeft op het leven. 
Ervaar  zeker de” nidra meditatie” waar je nu 
rechtstreeks naar kan luisteren.

Tijdens de komende feestdagen kunnen we 
onze kinderen een bijzonder geschenk geven 
en hen verrassen met een welgemeend 
compliment (en het is nog gratis ook). Ze 
zullen jou er eeuwig dankbaar voor zijn!

Samenwerkingsverbanden en 
evenement in september 2018

We zijn een samenwerkingsverband aange-
gaan met HEART- BRAIN ACADEMY van 
Briony Vanden Bussche, een organisatie die 
Accelerated Learning (versneld leren) op de 
kaart wil zetten. Voorts willen we met vele 
andere partners Pure Child verder uitbou-
wen. Een en ander zal in september 2018 
resulteren in een groots evenement. Bezoek 
regelmatig onze website of facebookpagina 
om op de hoogte te blijven. 

Een papieren versie van PURE CHILD

Je kan ons magazine via de website down-
loaden en te gepasten tijde inkijken, maar 
we overwegen ook om, op veler vraag, een 
papieren versie van uit te brengen voor 
abonnees. Voor meer info zie onze faceboo-
kpagina en website. En stuur het magazine 
verder door naar vrienden en kennissen die 
kinderen hebben of in het onderwijs staan!

Wij wensen jullie veel lees-, kijk- en doeple-
zier en zalige liefdevolle winterdagen en 
een spetterend, zelf-vertrouwend 2018 ! 

De Redactie

PURECHILD 5 | 2017-3

I like myself 
https://www.youtube.com/
watch?v=8v-dya-zfPA

3 tips to raise Self-Confident Children 
https://www.youtube.com/
watch?v=1WeA-55z9YU

Be there for your child 
https://www.youtube.com/
watch?v=GcINPkVLv58

Kids Can Too / Noah Diguangco / TEDx-
Kids@BC
https://www.youtube.com/
watch?v=S5RZF9fAjW4

Een kind met zelfvertrouwen, een doel 
en een visie. Lemons to lemonade/ 
senna/ TEDxEncinitas 
https://www.youtube.com/
watch?v=JLYOUGo0ml4

https://www.youtube.com/watch?v=8v-dya-zfPA
https://www.youtube.com/watch?v=8v-dya-zfPA
https://www.youtube.com/watch?v=1WeA-55z9YU
https://www.youtube.com/watch?v=1WeA-55z9YU
https://www.youtube.com/watch?v=GcINPkVLv58
https://www.youtube.com/watch?v=GcINPkVLv58
https://www.youtube.com/watch?v=S5RZF9fAjW4
https://www.youtube.com/watch?v=S5RZF9fAjW4
https://www.youtube.com/watch?v=JLYOUGo0ml4
https://www.youtube.com/watch?v=JLYOUGo0ml4
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Inspiratie

02  Voorwoord
05   Tekst: Jezelf
15   Menopower : Slapen?
18   TZolkind
22   Ouders aan het woord : een voelbaar cadeau
34   Sehonaa helende tekening: zelfvertrouwen
37   Interview met jongeheer Nander Covens +  
44   Zelfvertrouwen in het water 
51   Tekst: Mezelf 
 

Inzicht

06  Je vrouwenlichaam in vertrouwen
10  Zelfvertrouwen bij kinderen
24  Bouwen aan zelfvertrouwen 
30  Diep vertrouwen in jezelf
38  Blijf in je lijf

Onderwijs

62  Onderwijshervormingen, kunst en zelfvertrouwen
52  Groetjes uit Colombia + 
        + steunen van deze school 
56  Van faalangst naar zelfvertrouwen

Gezondheid

48  Bloesemremedies: nachtlampje
66  Ayurveda: Wat ik je niet kon vertellen 
68  Je immuunsysteem redt je iedere dag

Bio-diversiteit

74  Het bos in de winter

Creatief zijn

72  Toiletrol en kerst

Mindfulness met kinderen

76  Yoga:  Garudasana + Boom + 
78 Yoga nidra meditatie +
80  Meditatie om voor te lezen: Het droomhuis

Koken

70  Appel- Bessencrumble

Boeken

88  In de kijker: De natuurwetten van het kind
                            Vitaal van Start
90  Voor kinderen:  De Leeuw in de muis
Het nieuwe leefboek voor kinderen 
91  Voor opvoeders : Werken aan je zelfbeeld
 Leer je kind Zelfvertrouwen“

Extra

82  Extra: Voorleesverhaal: “ De avonturen van
       prinses Fortia” met echte kindertekeningen
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Het 
mooiste
WAT JE 
kunt worden is 
JEZELF
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OPVOEDEN
begint voor de 
zwangerschap

Je vrouwenlichaam
in vertrouwen
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gekenmerkt door twee belangrijke 

momenten: het begin van de men-

struatie en het einde, de meno-

pauze. Voor wie ook moeder is, 

is het baren een derde belangrijk 

knooppunt, kruispunt in het groei-

proces als vrouw.

De cyclische aard, gebaseerd op 

het mogelijkheid van de vrouw om 

leven te geven speelt dus een cru-

ciale rol in een vrouwenleven. Vele 

vrouwen ervaren dit echter als ver-

velend, vies, iets dat best geregeld 

en gecontroleerd wordt.

Ooit was het anders, 
toen leefden vrou-
wen samen, en 
vrouwen die samen-
leven menstrueren 
tegelijk, waardoor 
de vrouwen uit een 
groep of stam steeds 
in dezelfde periode 
samen bloedden, 

afgestemd op de fases van de maan. Samen 
trokken ze zich terug uit het stamverband, in 
sommige culturen gingen ze dan naar wat de 
“rode tent”genoemd werd, om het lichaam 
rust te geven van dagdagelijkse taken en te 
bezinnen, te dromen. Want deze periode is 
de meest geschikte voor introspectie waarin 
werd teruggekeken op de vorige (maan) 
en nieuwe ideëen ontstonden voor een 
komende fase.

Jonge meisjes die voor het eerst menstru-
eerden werden met een ritueel verwelkomd 

in het vrouw-zijn. Hun overgang van meisje 
naar vrouw werd gevierd. Ze kreeg de 
nodige kennis mee van de oudere vrouwen 
over wat het betekent om vrouw te zijn.
We leven echter in een andere tijd. Een tijd 
waarin we een heel cultureel erfgoed van 
verwerping met ons meedragen. De romei-
nen spraken over ‘het verderfelijke bloed’ en 
bij de joden en christenen wordt een vrouw 
onrein beschouwt als ze bloedt. Het gevolg 
hiervan is een collectieve denigrerende blik 
op onze cyclus en ons vrouwenlijf.  Vrouwen 
schamen zich om hun lichaam, hun vormen, 
hun geuren, hun beharing die horen bij de 
hormonale ontwikkeling tot vrouw. Recla-
meboodschappen doen ons geloven dat 
we beter nooit zouden menstrueren, altijd 
fris moeten ruiken, het nooit lastig moeten 
hebben en best alle beharing afscheren. Een 
verborgen verlangen naar de onschuld van 
het kleine meisje dat nog niet in de schoot 
van het cyclische leven met lichte én don-
kere kanten geworpen is. 

Het verloop van de cyclus

Het volgende is enkel van toepassing voor 
vrouwen die geen hormonale contraceptie 
nemen (de pil, hormoonstaafje, hormonaal 
spiraaltje). Hormonale contraceptie zorgt 
ervoor dat de vrouw op een vlakke lijn gaat 
leven, ze verliest heel wat van haar vermo-
gen om in verbinding te staan met zichzelf 
en haar noden te horen. Haar hormonen 
worden kunstmatig aangestuurt, haar aard 
op de klok geregeld. Ze heeft dan ook geen 
“cyclus” meer maar heeft om de zoveel 
weken haar “regels”. Door niet mee te gaan 
in de cyclische beweging van haar aard is zij 
steeds beschikbaar, kan zij presteren op de 
regel, net zoals de man. 

Tijdens het eerste deel van de cyclus (dag 
1 van de menstruatie tot aan de ovulatie) zit 
de vrouw in een opgaande beweging. Ze is 
hierdoor openen voor de wereld, kan beter 
logisch denken, heeft veel ideëen die ze wil 
uitvoeren en voelt zich doorgaans beter in 
haar vel.

Rond de ovulatie gaat ze blinken, ze scheidt 
feromonen af die haar aantrekkelijk doen 
ruiken op onbewust niveau voor de man.
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In de volgende fase (van de ovulatie tot de 
laatste dag voor het begin van een nieuwe 
menstruatie) zal ze zich meer naar binnen 
richten. Dit is de neergaande fase, een fase 
van verzinken. Ze zal meer zin hebben om 
tijd voor zichzelf te nemen, alleen te zijn, 
meer vermoeidheid en loomheid voelen. De 
dagen net voor de menstruatie worden haar 
emotionele behoeften duidelijker ervaren. 
Het is dan ook belangrijk om hiernaar te 
luisteren. Dit zijn de momenten waarop een 
vrouw duidelijk haar emoties, frustraties en 
verlangens voelt. Als zij deze kan herkennen 
en erkennen, kan zij ze meenemen naar een 
volgende cyclus en hier werk van maken. 

Uiteindelijk bartst de menstruatie los, dit is 
een periode van zuivering en loslaten. De 
vrouw mag zichzelf een rustperiode gunnen, 
alle energie zit nu in haar bekken. Denken 
gaat moeilijk, ze zal voornamelijk zin hebben 
in routinematige taken, het huis kuisen, orde 
maken,... net zoals haar lichaam aan het 
doen is.

PMS

Vele vrouwen, en enorm veel jonge meis-
jes, hebben last van PMS: pre-menstrueel 
syndroom. Zij voelen vaak al een week voor 
de cyclus dat ze last hebben van extreme 
pijnen, de cyclus zelf is een ware marteling. 
Doordat de vrouw elke maand bloed verliest, 
krijgt zij de kans zich te zuiveren van teveel 
yang, dit wil zeggen: het teveel aan manne-
lijke energie = prestatiegericht, doelgericht, 
denken dat primeert op gevoel, zichzelf 
overtuigen om door te gaan, fysiek over 
haar grenzen gaan, teveel afleiding opzoe-
ken om te leegte of de emoties in zichzelf 
niet te voelen en te weinig tijd voor rust en 
introspectie nemen, steeds willen blinken en 
uitblinken, zichzelf niet kunnen aanvaarden in 
haar donkere zijde, enzovoort. Wanneer een 
vrouw hierin overdrijft zal zich dit wreken en 
zal haar lichaam op deze manier een poging 
ondernemen om haar te hoog opgebouwde 
yang te elimineren, dit uit zich dan in PMS.
Wanneer een vrouw echter actie onderneemt 
en zich in de bovenstaande opgesomde 
eigenschappen bijstuurt, zal ze merken 
dat haar cyclus minder zwaar wordt en het 
lichaam niet meer de nood uit haar plat te 
leggen.

Transformatiekracht van de cyclus

Ik beschouw de cyclus het startpunt van 
waaruit de vrouw vrede neemt met haar 
vrouwenlichaam, haar cyclische aard aan-
vaardt en leert schouwen naar haar op- en 
neergaande bewegingen, leert om haar 
noden en verlangens te herkennen. Van 
daaruit kan een ruimer bewustzijn zich ont-
plooien waarin de vrouw geconfronteerd 
wordt met “de uitdaging van Vrouw Zijn”. 
Voor vele vrouwen is het al heel wat om 
zichzelf toe te staan om rust te nemen. Om 
niet langer te doen om te doen, te doen wat 
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teren naar wat henzelf enthousiast maakt, 
werkelijke vervulling schenkt. Dit vraagt vaak 
de kracht om tegen de stroom in te zwem-
men. Het is makkelijker om mee te stromen, 
maar niet vervullender. 

Wie willen we zijn en hoe willen
we leven? 

Dit is een tijd waarin vrouwen trachten te 
(over)leven zoals mannen in een mannen-
maatschappij. Goochelend met tijd, kracht 
en energie. Maar wat is nu werkelijk vrouw 
zijn?Wij, als vrouw met onze vrouwelijke pool 
en vrouwelijke kracht, kunnen een (o-zo-
nodige) aanvulling en verrijking bieden. Maar 
vaak botsen we tegen eeuwenoude patro-
nen, zowel maatschappelijk, relationeel als 
innerlijk. Het is hoogtijd voor een innerlijke 
revolutie waarin de vrouw zichzelf het recht 
geeft om weer Vrouw te zijn in overeenstem-
ming met haar maan-natuur, haar cyclische 
levensritme, haar (aan)voelen en intuïtie. Het 
is tijd voor vrouwen om hun gevoel weer toe 
te laten en zich te openen voor hun buik-
gevoel. Het is tijd dat vrouwen vanuit een 
innerlijke vervuldheid een tegenwicht bieden 
aan een te ver vermannelijke maatschappij 
waarin enkel uiterlijke prestaties nog van tel 
lijken, een maatschappij waarin de huidige 
versplintering louter voor chaos, verwarring 
en uitputting gezorgd heeft.

Zowel de vrouw als man in onze westerse 
wereld hebben de nood om de vrouwelijke 
energie meer te gaan waarderen en toelaten 
waardoor kwaliteiten zoals het genieten van 
het onderweg zijn in plaats van een eenzij-
dige doelgerichtheid en het kunnen aanwe-
zig zijn in het NU waardoor verwondering 
voor het kleine kan ontstaan en gewaardeerd 

worden. De lijdende stem van onze collec-
tieve diepe nood schreeuwt om innerlijke 
rust en snakt naar afstemming, afstemming 
op wat ons werkelijke levenspad is, niet het 
pad van blinken om te blinken, doen om te 
doen, hebben om te hebben. En wanneer 
de leegte niet langer continu moet worden 
opgevuld door externe activiteiten, objecten 
of mensen maar een innerlijke vervuldheid 
kan onstaan als vrucht van een attent luiste-
ren naar de innerlijke wereld zal er eindelijk 
werkelijke inhoud kunnen gedeeld worden.

Dus vrouw, ik nodig u uit om Vrouw te zijn! 

Kahtlien Bridoux 

Bronnen:
Vrouwenlichaam, vrouwenwijsheid: C. Northrup
Vrouwelijk manifest: M. Piontek

Kathlien Bridoux - www.Innata.be
Kathlien Bridoux begeleidt koppels van kinderwens tot ouderschap, tijdens de zwangerschap en de opvoe-
ding. Ze is gepassioneerd door prenatale psychologie en hoe ouders en kinderen elkaars leermeesters zijn. 
Ze vertrok met het verlangen om iets te betekenen voor de kinderen die in deze tijd geboren te worden. 
Dit doet ze door moeders en vaders te inspireren vanaf de periode van de bevruchting, door ze te onder-
steunen tijdens de zwangerschap en inzicht te bieden tijdens het opgroeien van hun kinderen. Ze is doula 
(geboortecoach) en werkt met bodywork en cranio-sacrale therapie. Ze geeft les in de Puur Kind opleiding, 
geeft regelmatig lezingen en begeleidt creatieve ouder-kind activiteiten. Kathlien is ook moeder van een 
zoontje, geboren in 2012. Meer info op innata.be en puurkind.be.

Het is hoogtijd voor een 
innerlijke revolutie waarin 
de vrouw zichzelf het 
recht geeft om weer 
Vrouw te zijn in over-
eenstemming met haar 
maan-natuur, haar cycli-
sche levensritme, haar 
(aan)voelen en intuïtie. 

http://www.Innata.be
http://innata.be
http://puurkind.be
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Een praktijkvoorbeeld
Tamara (7 jaar) vindt moeilijk haar draai op school en begint niet graag aan haar huis-
werk. Ze zegt vaak dat ze het niet kan en heeft veel moeite om er mee te starten. Op 
school speelt Tamara weinig met de kinderen in de klas. Ze heeft één vriendinnetje, 
die voor Tamara bepaalt wat ze samen doen en die vaak de baas speelt over haar. 
Wanneer Tamara’s mama hier iets van wil zeggen, geeft Tamara aan dat ze dit niet 
wilt. Ze is bang haar (enige) vriendin kwijt te raken. In het contact met volwassenen is 
Tamara erg verlegen. Ze vindt het moeilijk om te praten met mensen die bij haar thuis 
langskomen en trekt zich liever terug. Tamara’s mama heeft begrip voor de onzeker-
heid van haar dochter en schermt haar zoveel mogelijk af voor dat wat haar dochter 
moeilijk vindt. Tamara’s vader daarentegen wordt er wel eens boos over. Hij vindt dat 
Tamara op de leeftijd is gekomen dat ze wat meer moet durven. Hij denkt dat het helpt 
haar te stimuleren door haar af en toe te dwingen dingen te doen die ze niet durft.

Het probleem waar Tamara 
mee kampt is een gebrek 
aan zelfvertrouwen. En vanuit 
dit gebrek aan zelfvertrouwen 
kunnen haar faalangst, soci-
ale angst en verlegenheid 
verklaart worden. Tamara 

is erg onzeker over zichzelf en haar ouders 
slagen er jammer genoeg niet in haar meer 
zelfvertrouwen te geven. Door de bescher-
mende houding van haar moeder, krijgt 
Tamara het idee dat ze deze bescherming 
nodig heeft omdat ze het zelf niet aankan. 
En door de boosheid van haar vader krijgt ze 

ZELFVERTROUWEN BIJ KINDEREN
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gesteund in het idee dat ze veel dingen niet 
kan. Terwijl beide ouders Tamara dus met de 
beste bedoelingen proberen te helpen, onder-
mijnen ze helaas haar zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen, wat is het en hoe 
krijg je het?

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je hebt 
in je eigen kunnen en zijn. Je vindt jezelf de 
moeite waard, je weet wat je bekwaamheden 
en beperkingen zijn. Je weet wat je aankan 
en wat niet. 

We worden niet geboren met zelfvertrouwen. 
Al hebben sommige kinderen meer aanleg 
dan andere kinderen om zelfvertrouwen te 
ontwikkelen. Het verkrijgen van zelfvertrou-
wen is een ontwikkelingsproces dat soms 
ons hele leven kan duren.

Al vanaf de eerste dagen heeft een baby 
drang om te leren en zich te ontwikkelen. 
Wanneer de ouders het kind hier in stimule-
ren, helpen en iedere ontwikkelingstap van 
het kind waarderen, stimuleren zij het zelf-
vertrouwen van hun baby.

Bij het ouder worden, gaan steeds meer de 
reacties uit de omgeving van het kind een 
rol meespelen bij het vormen van het zelf-
vertrouwen. Het kind merkt dat de omgeving 
een oordeel heeft over hem en dat dit niet 
altijd overeenstemt met zijn eigen beleving. 
Dit oordeel uit de omgeving beïnvloedt het 
zelfvertrouwen van het kind. 

Verwachtingen

Kinderen gaan zich steeds meer gedragen 
naar de verwachtingen die de omgeving aan 
ze stelt. Vrienden worden in deze fase ook 
belangrijk en de norm van de groep gaat 
steeds zwaarder wegen bij de beoordeling 
van zichzelf. Het zelfbeeld wordt nu minder 
gevormd op basis van wat het kind doet, maar 
meer op basis van de reactie die het krijgt op 
zijn of haar gedrag. En dat kan soms best ver-
warrend zijn voor een kind. Want gedrag dat 
door vrienden gewaardeerd wordt kan door 
ouders afgekeurd worden of omgekeerd.
Het is heel belangrijk dat ouders eisen en 

verwachtingen aan hun kind stellen die aan-
sluiten bij het ontwikkelingsniveau. Te weinig 
of geen eisen of verwachtingen aan een kind 
stellen stimuleert het kind niet zich te ontwik-
kelen. Maar het geeft het kind ook het gevoel 
dat de ouders er niet op vertrouwen dat het 
kind deze eisen aan zal kunnen of niet aan 
verwachtingen zal kunnen voldoen. Het kind 
voelt zich onderschat.

Soms kan het ook goed zijn om een kind te 
stimuleren toch iets te gaan doen wat het 
eigenlijk nog niet kan of niet durft. Het is een 
enorme impuls voor het zelfvertrouwen wan-
neer een kind iets leert dat het eerst nog niet 
kon of niet durfde. Maar uiteindelijk moeten 
de eisen en verwachtingen wel haalbaar zijn 
voor het kind.

Pubers

Pubers kunnen zich snel onzeker voelen. 
Vanaf een jaar of 12 begint het zelfvertrou-
wen bij de meeste pubers te dalen. Rond 15 
jaar is dat vaak het laagst. Daarna stijgt het 
zelfvertrouwen bij de meesten weer snel.
In de puberteit gaat het kind veel meer zijn 
ik-ideaal richten op anderen dan op de 
ouders. Ze hebben het gevoel dat ze veel 
meer moeten bewijzen of waarmaken ten 
opzichte van hun leeftijdsgenoten dan tegen-
over hun ouders.

Jongeren met een laag zelfvertrouwen 
kunnen in een negatieve spiraal terecht 
komen. Een gevoel van tekortschieten kan 
leiden tot schaamte en kwaadheid. Daardoor 
verzwakt het zelfbeeld en kan je kind zich 
machteloos voelen. Die machteloosheid kan 
weer leiden tot een gevoel van ‘laat maar 
zitten’ of het vermijden van vergelijkbare 
situaties. Dat werkt averechts. Je kind merkt 
dan niet dat het de volgende keer beter gaat 
als je het blijft proberen. Woede veroorzaakt 
soms agressief gedrag en daardoor raakt 
een kind nog verder in de problemen.

De sociale media hebben een grote rol in 
de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van 
jongeren. Het is daarom belangrijk dat je als 
ouder al in de vroegste levensjaren van je 
kind een goede basis voor zijn of haar zelf-
vertrouwen legt. Uiteraard is het ook belang-
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de voor -en nadelen van de sociale media. 
Hoe meer kennis het kind heeft over het 
online gebeuren, hoe rationeler het er mee 
zal kunnen omgaan. Het zou niet mogen dat 
iemands zelfvertrouwen afhangt van hoeveel 
likes een selfie krijgt…

Hoe help je je kind zelfvertrouwen 
ontwikkelen? 

Als ouder kan je zeker je kind of puber 
helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen. 
Enkele tips:

LIEFDE

Het kan niet genoeg ge-
zegd worden: liefde en

 positieve aandacht voor
 je kind vormen de groot-

ste basis van zijn zelfver-
trouwen. Maak tijd voor 
elkaar, praat, luister, deel

 ervaringen, geef je kind 
positieve bevestigingen… 

VEILIGHEID

Het is belangrijk dat
een kind kan opgroei-
en in een veilige omge-
ving waar het onvoor-
waardelijke liefde krijgt, 

waardering, aanmoediging, sturing, duide-
lijke grenzen enzovoorts. Voor jongeren is 
het belangrijk dat ze ervaren 
dat hun ouders begrip tonen voor hun privacy
(bv: niet zonder toelating van je kind de be-
richten op zijn telefoon lezen).

VOORBEELDROL

Als ouder heb je een be-
langrijke voorbeeldfunctie.
Een ouder die zelfvertrou-
wen uitstraalt brengt dit 
ook over op zijn of haar kind.

Nu betekent dit niet dat een ouder met wat min-
der zelfvertrouwen dus minder goed is voor een 
kind, maar het is wel goed om als ouder, daar waar
mogelijk wel zelfvertrouwen te tonen. Durf als ou-
der je eigen fouten toe geven. Zelfvertrouwen be-

tekent dat je kan omgaan met je minder 
sterke kanten en durft toegeven dat je iets 
niet goed kan of dat iets je niet ligt.

POSITIEVE 
BENADERING

Een positieve bena-
dering van het kind 
is heel belangrijk 
voor het zelfvertrou-

wen. Wanneer ouders vertrouwen hebben in 
het kunnen van hun kind, durft het kind ook 
zelf meer te vertrouwen op wat hij of zij kan 
of kan leren. Belangrijk hierbij is dat het kind 
niet te veel wordt vergeleken met andere 
kinderen. Ieder kind moet binnen zijn eigen 
mogelijkheden beoordeelt worden en moet 
de ruimte krijgen een eigen individu te zijn.

KEUZEVRIJHEID

Je helpt je kind enorm 
door het zelf keuzes 
te laten maken en zelf 
doelen te laten bepalen 
en het kind te helpen bij 

het behalen van deze doelen en het nale-
ven van de eigen keuzes. Vind je dat je 
kind onrealistische verwachtingen heeft, 
bespreek dit met je kind en probeer het te 
laten inzien dat het echt onrealistisch is. Het 
kan moeilijk zijn voor het kind, maar hij moet 
ook leren om zijn eigen beperkingen te zien 
en deze te accepteren. 

Als ouder heb je dus veel invloed op het zelf-
vertrouwen van je kind. Vele andere factoren 
spelen ook een grote rol in de ontwikkeling 
van het zelfvertrouwen van kinderen: het 
karakter, de omgeving, de school, vrienden 
enz. Toch blijf ik er van overtuigd dat als we 
als ouder onze kinderen positief stimuleren 
en ondersteunen, dat we van hen zelfzekere 
volwassenen kunnen maken met een stra-
lende toekomst in het vooruitzicht. En daar 
dromen we als ouder toch allemaal van?  

Vanessa Lauwers - Kindercoach
www.tzonnekind.com

http://www.tzonnekind.com


GRATIS ONLINE MASTERCLASS voor ouders 

18 JANUARI 2018 om 20u  
WAKKER HET ZELFVERTROUWEN VAN JE KIND AAN 

Heeft je kind een gebrek aan zelfvertrouwen?  
Is het voor jou heel moeilijk om je kind te stimuleren om iets nieuws 

uit te proberen?  
Loert faalangst bij je kind regelmatig om het hoekje? 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete tips waar je meteen mee 
aan de slag kan, krijg je als een ouder een duidelijk beeld hoe jij het zelfvertrou-
wen van je kind kunt aanwakkeren. 

www.tzonnekind.com/masterclasses 

Zoek je een manier om jongens, meisje en 
volwassenen effectiever te coachen?

Wil je je verdiepen in een nieuwe 
manier van coachen?

Meld je aan voor een 2-daagse 
Verdiepingstraining Jongens in hun Kracht®

Meer Informatie
www.jongensinhunkracht.nl 

www.nuovastrada.nl 

Jongens in hun Kracht®

Zoek je een manier om jongens, meisje en 
volwassenen effectiever te coachen?

Wil je je verdiepen in een nieuwe 
manier van coachen?

Meld je aan voor een 2-daagse
Verdiepingstraining Jongens in hun Kracht®

Meer Informatie
www.jongensinhunkracht.nlwww.jongensinhunkracht.nl

www.nuovastrada.nl 

Jongens in hun Kracht®Jongens in hun Kracht®
Uniek trainingsprogramma 

Voor coaches, docenten en trainers

www.tzonnekind.com/masterclasses

www.jongensinhunkracht.nl
www.nuovastrada.nl

http://www.tzonnekind.com/masterclasses
http://www.jongensinhunkracht.nl
http://www.nuovastrada.nl
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Eco Biscuits  |  Lossing 21  |  B 2260 Heultje-Westerlo  |  Belgium  |   T +32 (0)15 22 50 88  |  info@ecobiscuits.be  |  www.ecobiscuits.be

Biologische ingrediënten

vegan gecertificeerd

gezoet met 
graan- en 
vruchtenstropen

Bij de chocolade variant is de 
chocolade zonder suiker en 
utz gecertificeerd!

Beestig lekker*
(*ook voor grote mensen)

BE-BIO-02
EU/Non EU Agriculture

Verkrijgbaar in  
alle natuurwinkels

10541_adv_smicSmac-2.indd   1 16/01/17   12:28

info@ecobiscuits.be

http://www.ecobiscuits.be/sites/default/
files/eco-biscuits_film_nl.mp4

www.ecobiscuits.be

mailto:info%40ecobiscuits.be?subject=
http://www.ecobiscuits.be/sites/default/files/eco-biscuits_film_nl.mp4
http://www.ecobiscuits.be/sites/default/files/eco-biscuits_film_nl.mp4
http://www.ecobiscuits.be
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Martine Prenen is een bekende
Vlaming en gezondheidscoach die
zich inzet voor het behoud
van de gezondheid van
klein en groot.
Dit voorjaar bracht Martine
het boek MENOPOWER uit.

Als bewuste oudere moeder besloot zij een boek te schrijven waarin zij wilt aantonen dat 
wanneer je als oudere moeder, leerkracht, opvoeder, grootmoeder de menopauze bij de 
vrouw geen nadeel hoeft te zijn.  Martine laat in haar boek zien, hoe je in deze periode in het 
leven van een vrouw net kracht en energie kan vinden.
Energie die je vaak nodig hebt, wanneer je omringd bent door kinderen, kleinkinderen .

We leven in boeiende maar drukke tijden met veel nieuwe uitdagingen, hoge verwachtingen 
en eindeloze prikkels in een gedigitaliseerde wereld. Willen wij blijven meedraaien onder de 
druk van steeds meer presteren en consumeren? Of horen we de roep om terug te gaan 
naar de basics en onszelf opnieuw te verbinden met onze innerlijke wijsheid? De menopauze  
is een unieke tijd in het leven van een vrouw om haar diepe wijsheid en waarheid te ontdek-
ken en te beginnen leven vanuit de ongelofelijke kracht van haar hart.

Wij zetten één thema uit haar boek in het licht op de volgende bladzijden:

Wat te doen wanneer je de slaap niet kan vatten?
Meer over Martine Prenen: https://www.youtube.com/watch?v=ZLlzi2oQJSc 

Zie haar youtube kanaal: http://martineprenen.be/blog/youtube

Website: www.martineprenen.be
Instagram: www.instagram.com/martine_prenen/
Twitter: https://twitter.com/martineprenen
FB fanpage: www.facebook.com/martine.prenen/?ref=hl

https://www.youtube.com/watch?v=ZLlzi2oQJSc
http://martineprenen.be/blog/youtube
http://www.martineprenen.be
http://www.instagram.com/martine_prenen/
https://twitter.com/martineprenen
http://www.facebook.com/martine.prenen/?ref=hl


TIP

Smelt 250 gram 
chocolade (minstens 70% 

cacao) au bain-marie, voeg twee 
druppels etherische pepermuntolie 

toe en laat het bevriezen in een 
ijsblokjesvorm. Een lekker 
snoepje voor een energie-

boost en een mini gulty
pleasure.
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Sandra vertelt: 

De Bron

Jonge kinderen leven van nature vanuit de 
Bron. Gaandeweg raakt deze verbinding ver-
loren. In dit proces spiegelen ze ons, volwas-
senen, omdat ze niets liever willen dan dat wij 
onze eigen verbinding ermee weer herstellen. 
Dit boek geeft in eenvoudige taal en heldere 
illustraties weer hoe wij bedoeld zijn. De Maya’s 
hadden een speciale verbinding met de Hunab 
K’u (de Bron). Vanuit hun oude wijsheid, die in
de Tzolkin beschreven staat, is dit boek geschreven.

Je geboortezegel

Dit prenten-leerboek gaat over de 20 oer-
eigenschappen en 13 scheppingsener-
gieën die je kind helpen om te leven zoals hij 
bedoeld is.Wanneer je vanuit jouw schep-
pingsenergie leeft en de kracht van alle 20 

zonnezegels in je leven geïntegreerd hebt, leef 
je HEEL en puur. Je hart staat dan open en 
vanuit je ervaringen (ego) leef je in overgave in 
het nu. Dit boek maakt je kind bewust van zijn 
mogelijkheden. Hij leert zijn eigen geboorteze-
gel (kleur, kernkwaliteit en scheppingsenergie) 
berekenen zodat hij weet vanuit welke kleur 
hij bedoeld is om te stralen. Daarnaast kan hij 
ook de geboortezegel van zijn familie of vrien-
den berekenen zodat hij vanuit meer respect 
en begrip met ze om kan gaan.

Jezelf zijn

Elk kind wil zichzelf zijn. Dit klinkt zo simpel, 
maar is het niet. Wanneer ben je jezelf? Met dit 
prenten-leerboek zie je jezelf èn je kind in een 
nieuw licht. Je ontdekt je essentie. Je ontdekt 
wie je werkelijk bent en wat in jou bekrach-
tigd wil worden in dit leven. Door vanuit deze 
zielskracht te leven, ontdek je dat je véél meer 
bent dan je op school geleerd hebt.

Tzolkind
Auteur Sandra Bolte:

“Zie je kind in een 
nieuw licht en 

help hem de 
beste versie van 
zichzelf te zijn.“

Een boek  waarin je samen met je kind ontdekt wie je bent. Het helpt je op een 
speelse manier verbinding te behouden met de je kind en met de “Bron”. Daar 
jonge kinderen van nature leven vanuit deze “Bron”. Ze staan in verbinding met 
het grote geheel en nodigen ons, volwassenen uit om dit ook weer te doen. 
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Bewustzijn

Onze kinderen zijn de toekomst. Binnen 
veel gezinnen vertonen kinderen aangepast 
gedrag. Ze willen lief gevonden worden en 
vinden erkenning wanneer ze presteren. 
We verwachten veel en kinderen hebben te 
dealen met een grote hoeveelheid prikkels. 
Dit maakt dat ze verwijderd raken van hun 
eigen, pure kern. Wat ze nodig hebben zijn 
open en bewuste ouders die in verbinding 
met zichzelf staan. Die ouder dat ben jij!

Alle thuiswonende kinderen houden hun 
ouders een spiegel voor. Ze willen niets liever 
dan dat hun ouders verantwoordelijkheid 
voor deze spiegel nemen en transformaties in 
zichzelf toepassen. Hiervoor is het nodig dat 
ze bewust-zijn en contact met hun binnen-
wereld maken en meer in verbinding met hun 
hart komen. Hierdoor kunnen kinderen deze 
spiegel, die we vaak in de vorm van lastig 
gedrag zien, loslaten.

Wie

• Voor kinderen tot en met 6 jaar om door 
vaders, moeders, opa’s of oma’s uit voor-
gelezen te worden.

• Voor kinderen vanaf 7 jaar om zelf in te 
lezen en je eigen zonnezegel te ontdekken

• Voor ouders, leerkrachten, kindercoaches 
en andere jeugdprofessionals die zichzelf 
èn kinderen beter willen leren kennen.

Liefdevol bestaan

Door op een nieuwe manier naar jezelf en 
je gezin te kijken, lever je een bijdrage aan 
een wereld waarin gelijkwaardigheid, liefde 
en vertrouwen de boventoon voeren. Help 
je kind authentiek opgroeien in een liefdevol 
bestaan. Gun hem het behoud van de ver-
binding met zichzelf. Dit is het eerste boek 
dat vanuit de Tzolkin voor 
kinderen èn het kind in 
jezelf geschreven is. 

PURE CHILD krijgt het voorrecht 
om vanaf nu in elk nummer twee 
pagina’s uit Tzolkind voor te stellen:

Het thema van deze editie = 
ZELFVERTROUWEN
Hierbij hoort de ZONNEZEGEL:  

RODE MAAN 
Meer over Sandra Bolte:
http://www.tzolkind.nl/

Dit boek is te verkrijgen bij:
http://www.tzolkind.nl/product/
prenten-leerboek-tzolkind/

Trainingen:
http://www.tzolkind.nl/trainingen/

Je kan haar horen op:
https://www.youtube.com/

watch?v=ULmxMunaEno

Je kan haar zien praten over de 
zonnezegel witte hond 

https://www.youtube.com/
watch?v=6hRJrBFL_pY

E

http://www.tzolkind.nl/
http://www.tzolkind.nl/product/prenten-leerboek-tzolkind/
http://www.tzolkind.nl/product/prenten-leerboek-tzolkind/
http://www.tzolkind.nl/trainingen/
https://www.youtube.com/watch?v=ULmxMunaEno
https://www.youtube.com/watch?v=ULmxMunaEno
https://www.youtube.com/watch?v=6hRJrBFL_pY
https://www.youtube.com/watch?v=6hRJrBFL_pY
https://www.youtube.com/watch?v=6hRJrBFL_pY 
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Een cadeau dat niet tastbaar is, 
maar wel voelbaar 

“Het is bijna kerst, een mooie tijd voor cadeautjes, winterse gezelligheid 
met familie en vrienden. Maar dit jaar schenk ik mijn kinderen het aller-
mooiste cadeau dat ik hen kan bieden.  Een cadeau dat niet tastbaar is, 
maar wel voelbaar. Ik zie het als een geschenk van bevrijding, bevrijding 
van het spiegelen van mijn verdriet, mijn pijn uit het verleden, dingen die 
al jaren diep verborgen lagen maar nooit verwerkt geweest zijn.

RUBRIEK: OUDERS AAN HET WOORD
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begint een 
aantal jaar 
geleden toen 
ik mama werd 
van 2 prachtige 
kinderen, een 
zoon en een 
dochter (onder-
tussen 13 en 14 

jaar).  De kinderen waren nog heel jong toen 
mijn partner en ik uit elkaar gingen.  Een 
heel moeilijke periode volgde, zowel voor de 
kinderen als voor mij. Ik vluchtte helemaal 
in mijn zaak, werkte 70 uur per week maar 
miste wat zo belangrijk was, (zelf)liefde.

Het was een echte vechtscheiding waar de 
kinderen niet gespaard bleven en door mijn 
ex partner vaak ingezet werden om mij te 
raken. Als moeder voel je je dan verscheurd, 
machteloos. Mijn dochter groeide echter uit 
tot een sterke jongedame, heel gedreven, ge-
passioneerd in haar school en hobby, veel 
vrienden, kortom schijnbaar niets aan de hand.  

Mijn zoon was echter een ander verhaal, hij 
werd vaak heel erg gepest, was gesloten en 
teruggetrokken, had weinig of geen vrien-
den en weende voor het minste.  Hij was zo 
gevoelig dat hij zelfs begon te wenen als je 
vroeg om zijn tanden te poetsen. Ik was echt 
ongerust over zijn situatie en besloot om dit 
aan te pakken.  Heel toevallig organiseerde 
een vriendin van mij een cursus present 
child.  Daar zijn mijn ogen voor het eerst 
open gegaan. 

Het was niet het verdriet van mijn zoon die 
voor zoveel tranen zorgde, maar ik leerde 
dat het mijn verdriet was dat hij weerspie-
gelde.  Ik was diegene die zich nog steeds 
verdrongen voelde, die zich terugtrok in een 
coconnetje om me te beschermen.  Alle 
dingen die ik als kind had meegemaakt en 
die nog steeds in mijn systeem zaten werden 
door hen weerspiegeld.  Vanaf dat moment 
ben ik mijn kinderen op een gans andere 
manier gaan bekijken en besloot ik echt aan 
mezelf te gaan werken.

Toen kwam Yves Boone op mijn pad, B-one 
coach en de persoon die ons leven totaal 

heeft veranderd. Op een paar weken tijd was 
de energie in huis helemaal veranderd.  Mijn 
zoon kreeg vrienden, veel vrienden, ging 
voetballen, kwam op voor zichzelf, behaalde 
zelfs de beste resultaten voor wiskunde.  Hij 
was een totaal ander kind geworden en dat 
op een wonderbaarlijk korte tijd.  

Mijn dochter echter leerde dat ze niet zo 
hard meer hoefde te zijn voor zichzelf. Haar 
resultaten gingen er een beetje op achteruit, 
maar onze band versterkte, ze opende zich 
al wat meer voor mij en kwam ‘s avonds bij 
mij in de zetel zitten terwijl ze zich vroeger 
afzonderde op haar kamer.  

En ik? Ook ik ben uiteraard veranderd, veel 
gelukkiger geworden, ik heb geleerd mezelf 
weer graag te zien. 2018 wordt een jaar van 
meer voelen en genieten ipv te vluchten in 
mijn werk. Met mijn innerlijk kind opnieuw in 
mijn hart voel ik me compleet. Onze balans 
in huis is helemaal hersteld. Als je naar jezelf 
leert te kijken en je eigen onverwerkte emo-
ties in je hart kan sluiten, keert bij je kinderen 
de harmonie en rust weer terug.  We hebben 
samen nog een mooie weg te gaan, maar ik 
weet dat alles nu goed is zoals het is. Ik kan 
alleen maar dankbaar zijn dat Yves op ons 
pad is gekomen.” 

N.D.S



24-PURECHILD 5 | 2017

Pu
re

 C
hi

ld
 d

ec
em

be
r 2

01
7

Pu
re

 C
hi

ld
 d

ec
em

be
r 2

01
7Bouwen 

aan zelfvertrouwen

De overtuigingen die je hebt over jezelf liggen aan de basis van hoe jij 
in je leven staat. Ben je vanuit deze overtuigingen echt nog trouw aan 
jezelf? Of ben je eerder héél ver weg geraakt van jezelf? Daar we als kind 
allemaal zeer afhankelijk waren van onze ouders en van iedere persoon 
die een belangrijke rol speelde in onze kindertijd, is dat wat zij over ons 
wisten te vertellen ons ook gaan beïnvloeden. We geloofden alles wat ze 
zeiden. Ook al leek het op het eerste zicht dat we het niet geloofden, toch 
ging het naar binnen. De kijk naar onszelf laten we overschaduwen door 
wat anderen van ons vinden. Maar is dat wel de juiste weg die we moeten 
nemen om ons zelfvertrouwen op te bouwen? 
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is er in hemelsnaam aan de hand? 

Is het voor jou al duidelijk dat kinderen onze 
spiegel zijn? Kinderen duiken probleemloos 
in ons systeem en tonen ons letterlijk wat er 
in ons systeem ‘opgesloten’ aanwezig is. We 
zijn, als VOLwassenen, er een krak in gewor-
den om ons eigen systeem VOL te proppen 
met emotionele rommel. We zetten het let-
terlijk gevangen in onszelf. We moffelen het 
vlug weg in één of meerdere cellen diep in 
onszelf. 
Heb je er al eens bij stil gestaan dat ons sys-
teem opgebouwd is uit mega veel cellen? Zie 
jij ook dat een CEL eigenlijk een gevangenis 
is? 
Onze nederlandse taal zit vol dubbelzinnig-
heden en als je mijn teksten al eerder las dan 
weet je dat ik graag met woorden speel. 
Kinderen hebben dus “iets” magisch in 
handen. Ze zetten een spiegel voor onze 
neus. Wat wij onderdrukken, drukken zij dan 
weer uit. Wat wij niet kunnen of willen leven, 
dat leven zij voor ons. Als je leert hoe dat 
werkt, kan je ook inzicht verwerven over de 
rolletjes waar jij gevangen in zit. En maak je 
geen illusies. Ook jij deed dat toen je nog 
kind was. 
Kinderen zijn ongelofelijke sterke wezens. 
Elke dag weer verbazen kinderen mij. Veel 
ouders en leerkrachten hebben het moeilijk 
om de boodschappen te zien die kinderen 
hen via deze spiegel duidelijk willen maken. 
En toch… het is de moeite waard om naar te 
kijken en luisteren. Het is de weg om weer te 
vertrouwen in jezelf…

Bouwen aan jezelf...

Tijdens studiedagen of opleidingen voor leer-
krachten stel ik de volgende vraag: ‘Hoeveel 
leerkrachten hebben in jou geloofd, hebben 
jou geïnspireerd of gaven jou het gevoel 
dat je OK was zoals je bent?’ Stel jezelf 
ook even die vraag. Sluit je ogen en kijk wie 
er opspringt in jouw herinnering aan jouw 
schooltijd, ga terug tot aan jouw kleutertijd. 
Ook jij kan je amper nog dergelijk leerkrach-
ten herinneren, net als die leerkrachten die 
ik opleid. Ze kunnen ze vaak op één hand 
tellen en vinden soms ook niemand. Dit is 
voor velen van ons een harde ‘Wake up call’! 
Met wat zijn we eigenlijk bezig in het onder-
wijs? Je kan je amper iemand herinneren… 
Zou dit een teken aan de wand zijn? Wat is 
er eigenlijk aan de hand?

Besef goed dat wat je ook doet met een kind 
of zegt tegen een kind, de grootste impact 
komt van het VOORBEELD dat je voor een 
kind bent. Daar we allemaal wel iets hebben, 
vanuit onze kindertijd, dat we onverwerkt 
in ons systeem achterlaten, is het ook voor 
kinderen moeilijk om zich op te trekken aan 
juiste voorbeelden. 

Velen hebben een façade opgebouwd die 
gebaseerd is op pijn. Innerlijke pijn waar 
je niets meer mee te maken wil  hebben. 
Daarbovenop bouwen we muren om zo 
een schijngevoel van veiligheid te creëren. 
En iedereen zoekt een eigen manier om de 
pijn te overleven of ze niet meer te moeten 
voelen. Ja we doen het allemaal. Heb jij ooit 
iemand gezien die het anders deed? Ik in elk 
geval niet… 

Trouw aan jezelf...

We zitten in tijden waar we zowel in opvoe-
ding als onderwijs kinderen beter willen 
benaderen. De intentie zit al juist maar hoe is 
het met de uitvoering? 

Een kind straffen is een keuze die steeds 
minder wordt gemaakt. Straffen en conditio-
neren zit vaak verscholen in allerlei hoeken. 
En het komt echt nog steeds voor. Weet je 
dat belonen een verdoken vorm van straffen 
is? Besef je dat het steeds de volwassene 
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nu omgekeerd, omdat we weten dat straffen 
niet de weg was die ons dichter bij onszelf 
heeft gebracht. Dus nu proberen we met 
stickertjes, positieve boodschappen en com-
plimenten, dikke duimen en kadootjes het 
gedrag van onze kinderen te conditioneren 
tot een niveau dat het voor ons niet meer als 
storend of vervelend wordt ervaren.

Eigenlijk blijven we kinderen afhankelijk 
maken van de volwassene of hen met onze 
overtuigingen bestoken. Wie heeft jou geleerd 
om trouw te zijn aan jezelf? Ik ken jouw ant-
woord al. ‘Niemand’ dus, want dat is verbaal 
niet te leren. De beste manier om te leren is 
door te ervaren en en te oefenen. In een leer-
proces worden al je zintuigen ingezet. Dat 
doe je nu nog steeds. Maar nu je volwassen 
bent speelt jouw ‘wil’ en jouw ‘geloof’ een 
belangrijke rol in het al dan niet leren van wat 
je bewust wilt leren. Je stelt nu vaak doelen 
- die je wilt halen of behalen. Voor het kind 
gaan wij als volwassenen of vanuit het onder-
wijs bepalen welke doelen het moet behalen. 
De leerkrachten schrijven hun bevindingen 
over kinderen neer in rapporten. Weinigen 
hebben hier het kind zelf over aangesproken 
maar zijn er wel van overtuigd dat wat ze zien 
in het kind klopt. Ik beweer dat wat men ziet 
in een andere vaak meer vertelt over diegene 
die het opmerkt dan over de persoon waar 
men het in ziet. Ook kinderen screenen vol-
wassenen voortdurend. Het is hun manier 
om dingen te leren. Het was ook jouw manier 
maar dat ben je vast al vergeten. Leren doe 
je dus in eerste instantie van de voorbeelden 
die je krijgt. En ook foutieve en misleidende 
voorbeelden zijn voorbeelden. 

Waarom denk je dat reclame zo’n impact 
heeft op jou? Jaja, ze weten echt goed hoe 
wij als mensen functioneren. Nu is de tijd rijp 
om te leren hoe jij in elkaar zit zodat je weer 
trouw kunt zijn aan jezelf. Hoe meer mensen 
dat opnieuw leren, hoe meer de kans 
bestaat dat kinderen interessantere voor-
beelden voorgeschoteld krijgen. Kinderen 
hebben echte voorbeelden nodig van vol-
wassenen die trouw blijven aan zichzelf. Als 
we weten dat we alles leren van voorbeel-
den, laat ons dan een voorbeeld zijn voor. 
We hebben die keuze… Ook jij kan dat! 

Overspoeld worden door 
vertrouwen van buitenaf!

Kinderen leren vaak niet hoe ze in zichzelf 
kunnen vertrouwen. Vertrouwen wordt vaak 
gevoed van buitenaf. Meer en meer worden 
kinderen nu beladen door complimenten en 
dikke duimen omdat we denken dat dit beter 
zal werken. Als je het mij vraagt, zitten we 
alweer in een volgende illusie vast. Weer pro-
beren we onze pijn om te draaien en hopen 
dat kinderen zo een betere en meer inspire-
rende kindertijd hebben dan we zelf hebben 
ervaren. Door te blijven geloven in alles wat 
van buitenaf komt, zal je nooit dicht bij jezelf 
geraken. Ook al lijkt wat naar je toekomt posi-
tief geladen of goed bedoeld. We leren kinde-
ren hierbij alleen nog maar meer afhankelijk te 
worden van wat anderen van hen denken.
Uiteraard is er ook een andere weg. Zet alles 
wat van buitenaf komt AF. Ruim alles wat al 
binnen in je aanwezig zit op. En herbron je 
in jezelf. Ontwaak opnieuw de authentieke 
versie van jezelf. De tijden zijn nu echt klaar 
om daarmee te beginnen. Ziektes, burn-outs, 
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problemen die op je pad komen met jouw 
kind(eren), jouw relaties of met jezelf op per-
soonlijk vlak, zijn eigenlijk een wake up call. 

Het leven wil dat je leeft. Alles wil leven in
jou! Maar vermits we er een krak in zijn ge-
worden om lastige emoties op te potten in 
ons onderbewustzijn willen we niet dat dit 
deel uitmaakt van ons leven. Maar wat in 
onze cellen vastzit wil echter wel leven. Het 
wil deel uitmaken van ons leven. Het heeft 
onbewust een invloed op wat we diep van-
binnen zijn gaan geloven en waar we verder 
ons leven op hebben gebouwd. Ik verzeker 
je dat ‘trouw’ in dat geval enkel maar verder 
bouwt op zaken die je ver van jezelf brengen. 
Zolang dit in jouw systeem aanwezig is, zal
zelfvertrouwen eerder afwezig zijn uit je leven, 
of ga je het overdreven maskeren, of ga je
geforceerd overcompenseren in jezelf of naar
jouw buitenwereld, jouw directe omgeving. 

Bouwen aan het ‘zelf’ zodat je verder 
geraakt in ‘trouw blijven aan jezelf’...

Als je jouw huis wilt bouwen of wilt verbou-
wen moet de basis goed zijn. De fundering 
moet bewust berekend en goed samen-
gesteld zijn om er zo op te kunnen verder 
bouwen. Zo is het ook met onszelf. Maar 
waar we OP verder bouwen is samengesteld 
uit wat we uit OPvoeding en ONDERwijs 
hebben geleerd.  Als je terugblikt kan je je 
amper voorbeelden herinneren die jou echt 
hebben geïnspireerd. Waar moet je dan op 
bouwen? Waar geloof jij echt in? Geloof jij 
echt in jezelf ook al had jij amper voorbeel-
den? De wake up calls zijn ook rijkelijk in 
jouw leven aanwezig. Durf jij de confronta-
tie met jezelf aan te gaan? Durf jij een duik 
te nemen in jezelf en jezelf letterlijk op te 

ruimen om jezelf te bevrijden van alles wat 
jouw deed afwijken van de weg die trouw is 
aan jezelf? Deze weg is echt te bereiken en 
kan je terug opbouwen, diep vanuit jezelf. 

Bouw de trouw in jezelf terug op. 
Yes you can!
Wanneer ik met volwassenen werk, in 
one2one coachings of met groepen, streef 
ik ernaar mensen zo dicht mogelijk bij hun 
echte en authentieke versie te brengen. 
Ik geloof heilig dat dit de weg is om kinderen 
te helpen! Nogmaals, ze hebben voorbeel-
den nodig. Juiste voorbeelden, die hen let-
terlijk voorleven hoe je trouw kan blijven aan 
jezelf. Als we beseffen dat dit een belangrijke 
sleutel is, waar wachten we dan nog op? 

Yves Boone
B-One-Coach - Kindertolk - Expert in Spiegelen - 

www.b-one-coaching.be

Ook jij kan het allemaal leren...

B-One-Coaching geeft opleidingen, trainingen en work-
shops om je hierbij te helpen. Zowel persoonlijk, maar 
ook als ouder of leerkracht kan je bij B-One terecht. Wil 
je daar graag meer over weten, neem dan een kijkje op 
deze link: http://b-one-coaching.be/b-one-opleiding/ 
Bij B-One kan je ook een Coach-opleiding volgen. 
De eerste 25 zijn al aan hun traject begonnen. B-One 
bereidt ze voor om mensen te begeleiden op hun 
bewustwording pad. Wil jij daar ook deel van uitmaken? 
Dat kan! We starten een derde groep in januari 2018. 
En mogelijks ook een vierde groep in Nederland. Wil jij 
meebouwen aan een betere wereld? Dat kan, je hoeft 
er enkel maar voor te kiezen.

www.B-One-Coaching.be

http://www.b-one-coaching.be 
http://b-one-coaching.be/b-one-opleiding/
http://www.B-One-Coaching.be
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        Duik diep in jezelf! Het is de   
  moeite waard! Investeer in jezelf 
en kies om jouw leven te LEVEN. 
Boek een one2one sessie. 

Word jij een B-One-Teacher? Are YOU the ONE?

B-One-Teacher – Level 1
Steeds meer kinderen komen in problemen. Maar steeds meer leerkrachten zien de bomen door het bos niet 
meer. Elk kind verdient de beste leerkracht(en). Hoeveel leerkrachten kan jij je herinneren die echt in jou 
geloofden? Ook zo weinig? Het kan echt anders! B-One-Teachers durven kijken naar wat kinderen echt nodig 
hebben. Maar een B-one-Teacher weet ook rekening te houden met zichzelf en beseft dat kinderen leren van 
voorbeelden. Ze zijn dus EEN VOORBEELD voor elk kind/leerling/student. 

In deze training duiken we, in negen lesdagen, in de spiegels die kinderen ons voorhouden. Daar is veel over 
te leren. Dat ontbrak zeker in de opleiding die je kreeg. Groep B Start in januari 2018. Zorg dat je erbij bent. 
Meer weten? http://b-one-coaching.be/b-one-teacher-level1/

Weet jij al wat een Wortelwerker is?
Denk je erover na om je carrière over een andere boeg te 
gooien? Wil jij ook leren waar de wortel van een probleem zit in 
plaats van een 'grasmaaier' te zijn? B-One-Coaching.be start 
een 3de groep B-One-Coaches op. Deze groep start in Balen 
(Antwerpen) op zondagen. Level 1 - 10 lesdagen - op zondag.

Groep 4 start mogelijks in Nederland.  
Wil je hier meer over weten?  
Surf dan naar: 
http://b-one-coaching.be/b-one-coach/http://b-one-coaching.be/b-one-coach

http://b-one-coaching.be/b-one-teacher-level1/

http://b-one-coaching.be/b-one-coach
http://b-one-coaching.be/b-one-teacher-level1/
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Meer info en inschri jven op de nieuwsbrief :  www.kokosol ie -cocos- love.nl

COCOSLOVE
DE ZACHTE  HELD

100% premium kokosol ie zacht van smaak
gemaakt van de beste kokosnoten en heel veel  l iefde

VERS

LEKKER
OP DE 

BOTERHAM

BUDGET-
VRIENDELIJK

BIO

VEGAN

ZACHTE
SMAAK

KOKEN VOOR
KINDEREN

FAIR TRADE

LICHAAMS-
VERZORGING 
VOOR BABY’S 
EN KINDEREN

PREMIUM
KOKOSOLIE

14•NL-PureChild-CocosLove-Okt2017-Adv-C.indd   1 26/09/17   12:17

www.kokosolie-cocos-love.nl

http://www.kokosolie-cocos-love.nl
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Een nichtje van mij zat op het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
in Oostende. Ze was toen 10 jaar. Haar leerkracht Dani-
elle was heel erg betrokken bij de kinderen.  Ze zette al 
haar kwaliteiten in om kinderen niet alleen het cogni-
tieve aan te reiken maar ook om ze emotioneel goed te 
laten voelen. Op een dag belde ze me op en zei dat ze 
mijn blogs al een tijdje volgde en vroeg of ik niet eens in 
de klas wat met de kinderen kon doen. En waarom niet? 
Ik vond het een prima idee.

In die klas bracht ik een verhaal om krachtig en sterk te zijn, om de 
kracht bij jezelf te laten stromen. Kinderen voelden meteen aan waar het 
om ging. Ze zaten aandachtig te luisteren. En om het verhaal nog dieper 
te laten integreren gingen we daarna de kracht in onszelf uittekenen. Ik 
vroeg hen of ze het leuk zouden vinden om een dotpainting te maken. 
Dat kenden ze nog niet. Het enige wat we nodig hadden was basiskleu-
ren in verf en wattenstaafjes. Ik vertelde hen niet ‘wat’ ze moesten teke-
nen. Ik toonde enkel ‘hoe’ ik mijn wattenstaafje in de verf doopte en op 
papier zette. In het begin was er nog wat geroezemoes. Ze waren het niet 
gewoon om weinig procedures te krijgen. Stoelen schoven nog wat heen 
en weer, hier en daar gegiechel en gekuch. Maar na een poosje werd het 
muisstil. Elke punt die ze met het wattenstaafje op papier zetten, was een 
bewijs van de stilte in zichzelf en hun innerlijke kracht. Juf Daniëlle wist 
me te vertellen dat de klas nog nooit zo spontaan stil was geweest. 

Van dotpainting 
naar diep vertrouwen in jezelf
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Na een tijdje kwam een meisje naar mij toe en
vroeg me of ik haar tekening mooi vond. Mijn
antwoord was “Ja! Wat heb je dat mooi gedaan!”
Maar na 5 minuten stond ze daar terug en na 
nog een poos kwam ze weer met diezelfde 
vraag. Ik werd nu bewust van het patroon: ze 
was verslaafd aan mijn antwoord! Het meisje 
vroeg constant externe feedback en bevesti-
ging! Dus bij de derde keer keek ik diep in 
haar ogen, nam haar tekening vast, bekeek 
het aandachtig, gaf het terug en keek terug 
diep in haar ogen. “Het maakt niet uit wat ik 
ervan denk. Wat vind jij trouwens zelf van je 
tekening?” Ze staarde me aan alsof ik haar
innerlijke wereld stilgelegd had. Toen keek ze 
terug naar haar tekening en zei aarzelend: “ik 
weet het niet!” Ik vroeg: “Hoe het voelt in je 
lichaam? Maakt het je blij of verdrietig? Vind je 
het lastig of krijg je er energie van? “  “Ik vind 
het heel leuk”, antwoordde ze. “Wel, daar gaat 
het over! Het gaat er niet over dat je de beste 
tekenaar bent maar dat je blij wordt door het 
gewoon te doen en dat het je energie geeft.” In 
haar grote ogen zag ik nu een twinkel verschij-
nen.  We glimlachten naar mekaar. Haar ziel 
had het begrepen en het nu zelf bevestigd. 

Kinderen en jongeren lopen steeds 
vaker vast

De kunst is om als leerkracht, coach of 
begeleider de hoogste intentie neer te zetten 
en met woorden de kracht in het kind steeds 
groter te maken. Stel je voor dat elk kind van 
jongs af aan zichzelf leert vertrouwen door 
jouw woorden en energie. Wat een mooie 
toekomst gaan we dan tegemoet!  Maar niet 
iedereen kent de kunst van Heart commu-
nication. Ik las het in artikel van de ‘Knack’: 
Duizenden jongeren aan de antidepressiva
En dan hebben we het nog niet eens over 
hoeveel jongeren en zelfs al kinderen een 
burn-out hebben of schoolfobie. Kinderen en 
jongeren lopen vast in hun emoties en weten 
niet hoe ermee om te gaan en hoe erover te 
communiceren. En tegen wie kunnen ze het 
uiten? Want wie heeft dat ruime bewustzijn 
om dit op ‘hun’ niveau te doen? 
Leerkrachten en ouders verwachten dat 
kinderen groeien op cognitief en emotioneel 
gebied. Maar weinigen doen het zelf voor! 

Groeien betekent dat je voorbij de 
grenzen van je probleem gaat.

Je gaat: 
� buiten het kader van je comfortzone om    

   oplossingen te zoeken 
� een zoektocht aan om diepere inzichten    

   te vinden
� de vragen stellen “waarom doe ik dit    

   zo?”, “Is dit nu een patroon?” en “Hoe los     
   ik dat op?”
� naar binnen om te voelen in plaats van  

   denken 
� je kwetsbaar opstellen

Kinderen leren daar veel van.

Ik vroeg eens aan mijn dochter toen ze 
nog in de basisschool zat. “Van welke leer-
kracht heb jij eigenlijk het meeste geleerd?” 
Ik schrok van haar antwoord. “Ik heb het 
meeste geleerd van die juf van het vierde 
leerjaar.” Juist die ene juf, die haar niet be-
greep en gekwetst had. En haar antwoord 
was: “Ja dat klopt. Maar zij is ook degene die 
regelmatig getoond heeft hoe ze zich voelde. Als 
ze bijvoorbeeld verdriet had, dan weende ze.”

Zij toonde zich dus niet sterker dan ze was. 
Wat mooi is dat! Wat als kinderen fouten 
mogen maken omdat de leerkracht ook 
fouten mag maken. Niet perfect ’zoals het 
‘hoort’ maar ook kwetsbaar.

Wat als  kinderen…

� naar een plek zouden gaan, waar leer-
krachten én Lazuli coaches zijn die je in de 
ochtend groeten en eerst stilstaan bij “Hoe 
gaat het met jou? Heb je er zin in om van-
daag het beste van jezelf te geven?”

� gevraagd worden wat ze willen bereiken en 
dan leren ‘HOE’ ze dat kunnen bereiken 
� begeleid worden in hun proces van auto-

didactisch leren 
gecombineerd met 
lessen van de juf

Wow, we hoeven ons 
brein niet meer vol te 
proppen met stuff die 
je later niet nodig hebt. 
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laten. Gedachten zoals: ‘Ja maar wat als je 
later… en dan moet je dit kunnen…’ Nee, dat 
is niet meer nodig! Er komen toch nieuwe 
beroepen. Vroeger bestond boomdokter
niet. Maar nu heeft elke gemeente een 
boomdokter! Je weet niet hoe de toekomst 
er gaat uitzien, toch?

Van visbokaal naar een zee
van mogelijkheden

Ik coach vaak jongeren die in het buitenland 
op een internationale school gezeten hebben 
en nu door nieuwe omstandigheden in België
naar school moeten. Ik herken dat. Ik heb dat
ongeveer zelf ook meegemaakt toen ik van
Afrika naar België kwam. Wat een cultuurschok!
In een internationale school word je dagelijks 
begeleid door coaches en leerkrachten. Je 
hebt veel meer vrijheid en verantwoordelijk-
heid. Dagelijks wordt de kracht in jezelf naar 
boven gebracht, nog voor je cognitief gaat 
leren! Kinderen halen mijlenver resultaten door 
de focus te leggen op hun eigen kracht.  

En dan komen ze ineens op een reguliere 
school waar alles gereguleerd is met ‘alge-
mene kennis’. Natuurlijk hebben ze basiskennis 
nodig! Maar stem eerst eens af met de kinde-
ren en jongeren en laat ze zelf verantwoorde-
lijk zijn voor hun eigen leven en groeiproces! 
Maak van school geen klein visbokaaltje waar 
je alleen rondjes mag zwemmen op de manier 
die je voorgedaan is. Geef kinderen een zee 
van mogelijkheden, van toekomstvisies, van 
kracht, lef en overwinningen. Leer ze te falen 
en op een gezonde manier terug opstaan. 
Geloof in de diepe kracht van het kind. 

Kinderen spontaan laten groeien 
begint bij jouw groeiproces

We vertrouwen niet dat kinderen bereid zijn 
om veel te leren. Of dat ze überhaupt iets 

leren zolang wij het proces niet kunnen ana-
lyseren of de volgorde kunnen bepalen. We 
vertrouwen ze niet want we vertrouwen ons-
zelf niet eens! We geloven niet eens in onze 
eigen kracht. Laat staan dat we weten welk 
potentieel we in onszelf hebben! 

Stel je voor dat
� leerkrachten eerst zelf leren om de kracht 

in zichzelf te vertrouwen
� directies wat meer vrijheid zouden bieden 

aan die leerkrachten 
� er coaches in klas aanwezig zouden 

zijn om die leerkrachten en kinderen te 
helpen  het proces van vertrouwen en 
kracht te laten ontstaan 
� ouders hun eigen kinderen wat meer 

zouden vertrouwen

Beste lezer, laten we terug de kracht van kind 
meer naar boven brengen en hun zelfvertrou-
wen boosten vanaf het prille begin. Te begin-
nen bij de ouders en de leerkrachten die hen 
meer kunnen vertrouwen. Althans dat is waar 
wij van Lazuli voor gaan. Jaarlijks studeren 
kwalitatieve kindercoaches af die het vertrou-
wen in zichzelf in ere hersteld hebben en die 
precies weten hoe kinderen te motiveren en 
hun ziel aan te spreken. En sommigen inte-
greren terug in het onderwijs, anderen zetten 
die motivatie in het gezin neer en nog anderen 
starten een praktijk of voegen het toe aan hun 
bestaande praktijk. 
En weet je wat? Zij zijn degenen die de ‘toe-
komst” terug aan kinderen geven door diep te 
vertrouwen in hun kracht. Althans dat is mijn 
diep vertrouwen in hen. Vanuit mijn hart. 

Eva Storm

Bekijk ons PURE CHILD interview
met Eva Storm op

https://youtu.be/eLmUfXeMFfA 

https://youtu.be/eLmUfXeMFfA
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FAMILIE OPSTELLING

3 Pak je destructieve patronen aan

3 Familiebegeleiding bij Rouw en  
    Verlies

3 Herstel het contact tussen Ouder  
    en Kind

3 Evenwicht en Balans in je Relatie(s)

3 Vind je plaats in Gezin, School 

3 Krijg inzicht in de verborgen  
    dynamiek van je familie

www.lazulitraining.be/familiecoaching

Maak een afspraak voor jezelf, je kind 
of het ganse gezin voor: 
3 scheidings- & relatieproblemen 
3 rouw en verlies
3 gebrek aan motivatie 
3 gedrags- en of leerproblemen
3 angsten en schoolfobie
3 verslavingen
3 emotionele verwarring 
3 ....

3 Jezelf, je kind je familie beter  
     begrijpen  
3 Meer verbondenheid voelen  
3 Op een mooie manier met boosheid 
    omgaan  
3 Meer respect krijgen 
3 Onvoorwaardelijke communicatie  
3 Groei tot een krachtig zelfbeeld

www.lazulitraining.be/cursus-sensitief-
intuitief-kinderen-begeleiden

-> 4-daagse cursus vol nuttige tips  
     en handvaten.
-> Pak met meer zelfkennis, meer  
     energie en een bewustere  
     communicatie, je frustraties en   
     mogelijke conflicten aan.
-> Breng meer flow in je gezin,  
     je relaties, opvoeding, werk en  
     gezondheid.
-> Na deze cursus kan je verder  
     groeien in Heart Communication en   
     Lifecoach en Lazuli Kindercoach

CURSUS SENSITIEF, 
INTUÏTIEF 
KINDEREN 
BEGELEIDEN

www.lazulitraining.be/familiecoaching

www.lazulitraining.be/
cursus-sensitief-intuitief-kinderen-begeleiden

http://www.lazulitraining.be/familiecoaching
http://www.lazulitraining.be/cursus-sensitief-intuitief-kinderen-begeleiden
http://www.lazulitraining.be/cursus-sensitief-intuitief-kinderen-begeleiden
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www.sehoona.be
info@sehoona.be

http://www.sehoona.be
mailto:info%40sehoona.be?subject=
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Zelfvertrouwen - Herwin je zelfvertrouwen
De energie van deze kaart geeft je het vertrouwen terug in je eigen kracht, in
je wijsheid en levenswijze. Misschien ben je door een pijnlijke ervaring aan

jezelf gaan twijfelen en heb je het vertrouwen in jezelf verloren. 

Deze kaart geeft je de kracht van je zelfvertrouwen terug!
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Blijf in je lijf! 
Tieners in balans

Assertiviteit

Grenzen

Vertrouwen Vrijheid

Faalangst

Verbinding

Groeitraject voor tieners 
van 14 tot 18 jaar

1 - 8 - 22 februari & 1 - 8 - 15 maart 2018 

van 19 tot 21 u

Locatie De Spring Duffel 

info & inschrijven www.the-new-life-teaching.com

Pesten

www.the-new-life-teaching.com

http://www.the-new-life-teaching.com
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Nander Covents is een 
fenomeen. Als 11-jarige 
jongen is hij bezig een 
massagepraktijk uit 
te bouwen, daar waar 
zijn leeftijdsgenoten 
waarschijnlijk, heel veel 
tijd doorbrengen voor  
het PC scherm om te 
“gamen”. Tevens is het 

zijn ambitie om een zakenman te worden, 
zoals hij dit zelf aangeeft. Zijn ouders steunen 
hem hierbij natuurlijk voor het volle pond.  

Nander is het schoolvoorbeeld van die aparte 
generatie kinderen die hier op deze planeet 
zijn terecht gekomen om een nieuwe visie of 
op zijn minst, een nieuw paradigma te intro-
duceren in onze samenleving met betrekking 
tot onze zienswijze naar kinderen toe. Anders 
gezegd: Nander weet heel goed wat hij wil, 
hij is gefocust op zijn levensdoel zoals weinig 
volwassenen dit hem voordoen. 

Nander is het type kind waarvoor ons Pure 
Child platform werd gecreëerd. Hij belichaamt
de Pure Child visie in hoogsteigen persoon. 
Hij bulkt gewoon van zelfvertrouwen en staat 
je te woord met de nonchalance van een 
ervaren manager. We namen dan ook deze 
zomer het initiatief om hem te interviewen. En 
om het met een cliché te zeggen: Van deze 
jongeman mag je nog heel veel verwachten.

Redactie 

Bekijk ons PURE CHILD interview met jongeman 
Nander Covens op ons YouTube kanaal:

https://youtu.be/6ot2UOoyT6w

Jong 
geleerd 
is OUD gedaan 

https://youtu.be/6ot2UOoyT6w
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doen groeien. Niet de eenvoudigste dus. 
Of zo lijkt het toch. ‘Wat betekent die kikker 
daar?’ onderbreekt hij zijn eigen stilte en 
wijzend naar een grote groene kikker met 
een gouden kroon op die verwijst naar mijn 
boek: “De eigenwijze 
kikker. “
‘Hij staat symbool 
voor de onverwachte 
sprongen die kin-
deren en tieners 
maken.’ Volwas-
senen schrikken er 
soms van en weten 
niet wat ze met die 
sprongen kunnen 
aanvangen. Ik help 
volwassenen om 
op zo’n manier met 
jongeren om te gaan 
dat ze zich vrijer 

Het zelfvertrouwen van tieners kan zoals een rollercoaster met een snelle 
vaart op en neer gaan. De éne keer kunnen ze de hele wereld aan en de andere 
keer is de verste uithoek van de wereld niet ver genoeg om zich te verstoppen. 
Bestaat er een eenvoudige formule om vol vertrouwen in het tienerleven te 
kunnen staan? Of is de rollercoaster de enige optie?

BLIJF
IN JE LIJF!
Zelf-ver-trouw-en is trouw zijn aan jezelf

Ontmoeting met twaalfjarige Flynn

K erstmarkt op de 
Mannaz school, een 
prachtig herenhuis 
aan de stadsrand van 
Lier en een toevluchts-
oord voor jongeren die 
omwille van hun sensi-
tiviteit en hoogbegaafd-
heid hun draai niet 
vinden in het reguliere 
schoolsysteem. Hier 

krijgen ze ruimte om in een veilige omgeving 
zichzelf te zijn en te leren op een manier die 
bij hen past. 
Een opvallende jongen met vol stroblond 
haar kwam nieuwsgierig op mijn boeken-
standje af en stelde duizend en één vragen 
zonder één vraag te stellen. Ik had een ver-
moeden wie hij was. Iemand van de school 
had me al over hem verteld. Hij was het 
soort leerling dat leerkrachten en het beleid 
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problemen voorkomen,’ probeer ik hem zo 
bondig mogelijk te antwoorden. 
Zijn conclusie was helder en direct: ‘Dan is 
dat boek iets voor ons mama.’ 
Hij deed me denken aan sommige leerlin-
gen die ik heb gehad. Leerlingen die een 
andere draai aan het gesprek kunnen geven. 
Het was gemakkelijk om contact met hem 
te maken. Heel zijn wezen riep het gewoon. 
Zie mij. Zie mij! En ik zag hem. Hij straalde 
veel liefde uit. En voor liefde heb ik een fijne 
speurneus.
‘Die kerstboom is de mijne,’ wees hij naar de 
versierde boom die vlak bij mijn stand stond. 
In heel de school stonden kerstbomen die de 
leerlingen van oude paletten en verpakkings-
linten hadden gemaakt. Nog voor ik wist dat 
hij de maker was, had de boom al mijn aan-
dacht getrokken. Hij onderscheidde zich van 
de andere door de inbreng van meer kleur 
en beweging. 
Hij keek me fier aan. ‘Die heb ik gemaakt.’ 
‘Dat geloof ik graag. Zo’n mooie boom.’ Zijn 
ogen blonken net iets meer.  Creatief was hij 
dus ook. 
In een stripverhaal zou de tekenaar een 
lampje bij het hoofd van het personage teke-
nen als hij een idee kreeg. Mijn lampje begon 
met volle kracht te branden. ‘Doen, niet aar-
zelen, vraag het hem.’
‘Ben jij Flynn?’ vraag ik hem. 
‘Ken jij me dan?’ reageert hij verbaasd. 
‘Eigenlijk niet, maar ik heb daarnet over jou 
gehoord.’
‘Ben ik dan zo beroemd?’ grapt hij.
‘Binnenkort misschien wel,’ antwoord ik. 
‘Ik moet voor volgende week een artikel 
schrijven over tieners. Zou ik je mogen 
interviewen?’
‘Over tieners? Mij interviewen? Waarover?’ 
informeert hij open en nieuwsgierig. 
‘Over ‘zelfvertrouwen bij jongeren’. Het ver-
schijnt in een digitaal tijdschrift. Het geeft 
informatie over kinderen en jongeren, maar 
het is geschreven voor volwassenen. Ik zou 
het fijn vinden als ik jou mag interviewen.’ 
Veel overtuigingskracht had ik niet nodig. 
Zijn lichaamstaal vertelde me dat de beslis-
sing al was genomen. 

‘Daar ga ik even voor zitten.’ zegt hij op een 
manier alsof hij weet waarom hij het doet. Hij 

ploft neer op de trap en schudt zijn rugzak recht. 
‘Waarom moet jij daarvoor gaan zitten?’ Ik 
voelde dat er een reden achter zat.
‘Als ik blijf rechtstaan word ik onrustig en 
een beetje ongemakkelijk. Dan krijg ik te 
veel stress en zeg ik andere dingen. Als ik 
ga zitten word ik rustiger en kan ik beter ant-
woorden,’ zegt hij alsof hij weet hoe de situ-
atie in elkaar zit. Als dat geen teken is van 
zelfkennis en zelfvertrouwen weet ik het ook 
niet. In de buurt staat nog een stoel die ik 
vlakbij schuif. 

‘Niet zo veel kinderen hebben zelfvertrou-
wen,’ legt hij me uit. ‘Zeker niet diegene 
die gepest worden. Zeven keer ben ik van 
school veranderd omwille van het pesten. 
De leerkrachten werden boos op me omdat 
ik er niets mee kon. Met een leerkracht of de 
directeur gaan praten geeft niet echt meer 
zelfvertrouwen omdat het verhaal je dan blijft 
achtervolgen.’  
‘Heb je de situatie kunnen keren nu je hier 
zit?’ wou ik van hem weten. 
‘Nu is het anders. Ik ben harder geworden. 
Op een bepaald moment was het genoeg en 
heb ik stop gezegd. Nu doe ik het anders.’
Mijn nieuwsgierigheid wil kennis maken met 
zijn nieuwe aanpak. 
‘Nu probeer ik vanaf de eerste ontmoeting 
vrienden te maken en ik laat de vriendschap 
voortduren. Dan voel ik me vanzelf beter.’
‘Waaraan merk je dan dat je meer zelfver-
trouwen hebt?’ Hij moest over geen enkele 
vraag nadenken. Zijn antwoorden kwamen 
vanzelf. 
‘Ik doe veel meer, ga meer buiten, speel 
met mijn vrienden. Bij hen word ik zachter. 
Samen zijn we sterk als er zich een probleem 
voordoet. Als ik alleen was en er dook een 
probleem op, reageerde ik hard. Om mezelf 
te beschermen. Met mijn vrienden is dat niet 
meer nodig. Dat is beter voor mij.’ 
Sterke inzichten voor een twaalfjarige vond 
ik. Daar had ik hem onderschat. Ik had hem
gemakkelijk voor een veertienjarige gehouden. 

‘Vroeger was ik onzeker over mijn uiterlijk. 
Tijdens de zwemles kwam ik te laat omdat 
mijn medeleerlingen niet met mijn lichaam 
zouden lachen. Nu maakt het me niet meer 
uit. De pesters komen er slecht uit, zie ik nu. 
Nu reageer ik direct. Mensen zijn mensen. 
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wat hij doet.’
‘Je zelfvertrouwen is wel stevig verankerd,’ 
knik ik waarderend. 
‘Soms wel en soms wat minder,’ voegt hij er 
eerlijk aan toe, terwijl zijn armen een open 
beweging maken.  
‘Welke rol spelen volwassenen in je proces 
om meer zelfvertrouwen te krijgen?’ wil ik 
nog weten. 
‘Dat wisselt. Als ze veel kritiek geven is het 
niet gemakkelijk. Als er iets is misgelopen en 
ze worden niet boos, maar leggen het rustig 
uit, dan geeft me dat echt vertrouwen.’
En alsof hij een groot geheim verklapt, fluis-
tert hij me toe: ‘Weet je, ik ben eigenlijk heel 
gevoelig. Ik voel snel boosheid of verdriet.’ 
Met dezelfde fluisterstem bevestig ik zijn 
conclusie: ‘Dat heb ik al gezien. Heel mooi. 
Gevoelig zijn kun je gebruiken als kracht, niet 
als probleem!’ Hij trekt zijn wenkbrauwen 
op. Daar gaat hij nog eventjes over moeten 
nadenken. 
‘Oh ja, laatste vraagje. Mag ik jouw voor-
naam gebruiken in het artikel?’
Met volle overtuiging knikt hij bevestigend. 
‘En mijn familienaam ook. Ik ben toch niet 
voor niks ‘De Keyser’.’ Over zelfvertrouwen 
gesproken. 

Ontmoeting met vijftienjarige Anke 
en Robbe

Anke en Robbe twee vijftienjarige tieners zijn 
bezorgd over het zelfvertrouwen bij tieners. 
Ze zouden alarm willen slaan, maar weten 
niet hoe. Van sommige vrienden vragen ze 

zich af of het nog wel goed komt. Ze hebben 
zoveel meegemaakt dat hun leven een echte 
strijd is en zelfvertrouwen ver te zoeken is. Ze 
begrijpen niet dat volwassenen de signalen 
niet voldoende zien om er iets mee te doen. 

Volgens de twee tieners spelen volwassenen 
een belangrijke rol in het zich goed voelen 
bij jongeren. Soms hebben ze te veel kritiek 
op van alles en nog wat of overdrijven ze met 
sancties. Zo’n houding kan voldoende zijn 
opdat je een jongen of een meisje aan zich-
zelf gaat twijfelen. 
‘Ik doe erg mijn best op school,’ zegt Robbe, 
‘maar tijdens de les gebeuren er zoveel 
dingen die niet door de beugel kunnen dat 
ik niet anders kan dan reageren. Het is echt 
jammer dat sommige leerkrachten niet vol-
doende in hun kracht staan. Het is niet
normaal dat we dat via ons gedrag aan hen
moeten tonen. We vinden te weinig voorbeeld-
volwassenen die zelf blaken van zelfvertrou-
wen.’ Hij onderstreept zijn stelling met een 
triestige uitdrukking. 
‘Gelukkig zijn mijn ouders anders,’ vult Anke 
aan. ‘Bij hen voel ik me wel op mijn gemak. 
Mijn zelfvertrouwen is gegroeid sinds ik mijn
mond meer open doe. Vroeger was ik eerder 
verlegen. Nu is het beter. Mijn ouders zijn 
eigenlijk belangrijker dan mijn vrienden,’ vindt
ze, ‘alhoewel de bevestiging van mijn vrien-
den me meer in mezelf heeft doen geloven.’  

Bedenking 

De media schreeuwen het ons toe. Tieners 
zijn in nood. Er is hulp te kort. De wachtlijs-
ten zijn gigantisch. Er zouden meer tieners 
aan de medicijnen moeten om de epidemie 
aan depressieve gevoelens in te dijken. Is 
dat wel dé oplossing? 

De druk die jonge mensen opgelegd krij-
gen, is al jaren bezig. Ze moeten aan zoveel 
normen en richtlijnen voldoen. Ze worden 
voortdurend af- of goedgekeurd, dikwijls 
vanuit een gekleurde visie van de keurende. 
Dossiers beweren te weten wie ze zijn. Oor-
delen worden snel geveld. Een bataljon aan 
afwijkingsvakjes staat ter beschikking om 
alles wat van de norm afwijkt te catalogeren. 
Figuurlijk houden tieners hun handen tegen 
hun oren. Ze willen het niet meer horen. 
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wel en niet mag. Onderweg zijn ze ontrouw 
aan zichzelf geworden, ver weg van trouw. 
Zonder dat ze het merkten. Geleidelijk aan. 
Ze zijn steeds verder verwijderd van wie ze 
eigenlijk zijn. Het is om gek van te worden. 
Ze piekeren zich met een razernij te pletter. 
Ze willen voor iedereen goed doen, maar wat 
is dat? Hun hoofd draait in rondjes. Het con-
tact met hun lichaam zijn ze al lang verloren. 
De fluistering van de signalen verstaan ze 
niet meer. Zelfs als heel hun lijf brult, wordt 
de oplossing buiten het zelf gezocht. 

Oplossing 

Jarenlang heb ik het als leerkracht en direc-
teur en ook in mijn praktijk meegemaakt. De 
afscheiding van het lichaam maakt hen ziek, 
wanhopig, depressief. Al het vertrouwen dat 
ze zelf ‘krachtig’ kunnen zijn, lijkt onvindbaar. 
De oplossing is nochtans simpel, zo een-
voudig dat we ze gemakkelijk over het hoofd 
zien. Breng kinderen en tieners opnieuw in 
contact met hun lichaam zodat ze de taal 
van hun emoties leren begrijpen, zodat ze 
kunnen begrijpen dat hun kracht binnen in 
zichzelf zit. Dat er een onuitputtelijke bron 
aanwezig die hen uitnodigt om trouw aan 
zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun 
eigen- wijsheid. Al jarenlang zie ik hoe deze 
eenvoudige formule een tastbaar en voel-
baar verschil kan maken. Laat hen opnieuw 
verbinding maken met hun ‘energetisch 
bewustzijn’ via de lijfelijke intelligentie, zodat 
zelfvertrouwen – vertrouwen in het zelf – een 

vanzelfsprekendheid wordt en hun kracht-
bron hen op hun jonge levenspad begeleidt, 
niet in beperking maar in ontplooiing van het 
prachtige zielswezen dat ze in essentie zijn. 

Toen ik nog les gaf en met leerlingen rond 
het lichaams- en energetisch bewustzijn 
werkte, kreeg ik blije en gemotiveerde klas-
sen waarmee ik wekenlang op een intensieve 
manier kon werken aan de leerstof. Daarbij 
vertrokken we vanuit het levensinzicht. Als 
dat gevoed wordt, is al het leren mogelijk. 
Dit is een pleidooi voor scholen om nieuwe 
vakken in te voeren die het totaal-zijn van 
de jonge mens als doel hebben, waarbij 
gewaarworden en invoelen een centrale 
plaats krijgen. Medicatie als oplossing ligt 
er mijlenver vandaan, want het zelfvertrou-
wen dat ontstaat werkt als een natuurlijke 
gezondheidsactivatie op fysiek, mentaal, 
emotioneel en spiritueel vlak. 

Hilde Van Bulck
Stichter en bezielster van Samtati en The 
New Life Teaching Spreker, systemisch 
opsteller, transformator, onderwijsexpert, 
auteur en lichtwerker.
Auteur van ‘De nacht van ons leven’ en ‘De 
eigenwijze kikker’

Blijf in je lijf! Tieners in balans 
Zesdelige workshop voor jongeren tussen 14 
en 18 jaar – voorjaar 2018

info: www.the-new-life-teaching.com

http://www.the-new-life-teaching.com
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I N F O  E N  I N S C H R I J V I N G E N  

W W W . T H E - N E W - L I F E - T E A C H I N G . C O Mwww.the-new-life-teaching.com

http://www.the-new-life-teaching.com
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Info en inschrijvingen 

www.the-new-life-teaching.com

14 januari - Van misbruik naar heling  
7 februari - Educatieve opstellingen 

11 februari - Gezond en wel 
18 maart - Kinderen, onze grootste schat 

22 april - In liefde leven 
27 mei - Voorbij de angst 

 
www.the-new-life-teaching.com

http://www.the-new-life-teaching.com
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VERTROUWEN DOORGEVEN VAN BEGELEIDER NAAR KIND!

Aqua(water) coach Mieke Praet heeft zo haar eigen manier om kinderen het 
nodige vertrouwen te geven wanneer het kind voor de eerste keer in het water 
terecht komt Hierna vindt U een overzicht van haar mogelijke aanpak: De 
visie van ‘Juf Mieke’, zoals ze door haar leerlingen wordt genoemd is intel-
ligent in zijn eenvoud. Zij vertrekt intuïtief van het principe dat het kind 9 maan-
den bij de moeder in (vrucht)water heeft doorgebracht en in feite geen angst
 voor water kan hebben. De opmerkzame lezer ziet hier ongetwijfeld een 
‘methode van aanpak’ in, die zijn wortels heeft in het neurolinguïstisch pro-
grammeren of NLP (meer specifiek het gebruiken van neurologische ankers).

W at te alle tijde dient te 
worden vermeden, is 
dat de eerste erva-
ring van een kind met 
water een trauma-
tische gebeurtenis 
voor het kind wordt 

en daarom doen vele ouders beroep op een 
gespecialiseerde coach”watergewenning” 
of Aquacoach. Zo ziet Communicatie er uit 
tussen Aquacoach ‘juf Mieke’ en een kind 
dat onder de hoede van Aquacoach Mieke 
Praet voor de eerste keer wordt geconfron-
teerd met water:

ZELFVERTROUWEN
IN HET WATER
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Juf Mieke =        Kind =    

1e Oefening: Oogjes open onder water:

Juf Mieke: Wat komt er uit je oogjes als je 
weent ? 
 Kind: “Water, juf Mieke“
“Ah bon,  OK dat is duidelijk en dit is ook 
water waar we nu in gaan dus….. “
“OK ik begrijp het, mijn oogjes gaan onder 
water.”
“Ja, dat klopt. En als je oogjes open  in het 
water zijn dan zie je al de speelgoedjes die 
hier  onder water liggen en zal je ze opduiken 
zoals een echte dolfijn in het water……!
En als de oogjes uit het water terug zijn dan 
knipperen we met de oogjes zoals de ruiten-
wissers van mama en papa hun auto om zo 
het vele water uit onze oogjes te doen.”

 Ik kan dat niet juf Mieke” 

ANGST duikt op…

Juf Mieke:“Je mag bang zijn van dat wat je 
nog niet kent,  van wat je nog nooit gedaan 
hebt, ik begrijp dat. Maar ja….. “ van probe-
ren kan je leren” en ‘De juf’ toont de oefenin-
gen voor aan jou en je doet deze na dan zal 
je voelen dat je het wel kan…
En dan…… ben je blij en krijg je zelfvertrou-
wen, je gaat geloven dat je “ alles kan” als je 
het maar probeert. Begrijp je dit? “ 
”Ja hoor…… ik denk dat ik het begrepen 
heb. Maar ga je me dan helpen….?”
“Natuurlijk daarvoor zijn we er…. Kijk doe me 
maar na……”
“OK Ik voel me reeds veel beter.”
“Goed zo ! Zeg me nu na ….” Ik ben Sigrid 
en ik kan alles!“
“Ik ben Sigrid en ik kan alles!
 Wow ik voel me super nu! Ik kan het Juf. Juf, 
ik ben nu een echte zeemeermin. Ja, zeker 
weten. Dikke knuffel!”

2e Oefening: Bellen blazen in het water:

 “Ken je een bellenblazer? Ja?  OK! 
Wel dan gaan we nu bellen blazen in het 
water. OK”
“Ik kan dat niet juf Mieke”

“Van proberen kan je leren” 
“OK . Doe me maar na, heel zachtjes mondje 
in het water en blazen. Eerst een hapje lucht 
boven water en bellen blazen in het water.”
“Het lukt juf Mieke!”
 “Super! Ok zeg me na: “ Ik ben Sigrid en ik 
ben super flink!” 
“Ik ben Sigrid en ik ben super flink!
Leuk juf Mieke, ik voel me veel beter nu, 
zullen we het nog eens doen?” 

Ingestuurd door Mieke Praet (Aquacoach) 
http://www.dolfijnenreizen.be/434656735 
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Welkom in de onderwater wereld
waar kinderen zich zo thuis voelen!

Waarom? 
Omdat ze daar tot rust komen in stilte en

terug connectie mogen maken met zichzelf.

Zelfs de medische wereld geeft toe dat, 
vooral de kinderen die de stempel gekregen
hebben van  ‘autist’,  zouden dienen te
zwemmen. Er zijn veel onderzoeken gedaan
en het feit dat ze deze kinderen bij de
dolfijnen therapie brengen zegt voldoende. 

Aqua coaching brengt de 
‘dolfijnen methode’ in de wereld

Als de kinderen de Aquatische Ademhaling terug 
geactiveerd hebben zwemmen ze zoals dolfijnen blij en vrij 
in het rond. Leren in Vrijheid is Leer Rijk. Kinderen zijn niet 
bang van water, wij bestaan allemaal +- 80% uit water. Ze 

worden bang gemaakt vanuit een over bezorgdheid van de 
ouders of…. wat begrijpbaar is.

Maar wees bewust en gerust, ze hebben
 9 maanden in de baarmoeder vertoeft
 in lekker warm water, waarom zouden
 ze dan bang zijn? Op zeer jonge 
leeftijd gaan ze samen met papa 
of mama of… In ieder geval een 
begeleider die vertrouwen heeft 
met het water, de kleine leermo-
menten beleven. Een kwaliteits-
moment met de juiste aandacht 

voor het kind. 

Zalig om dit mee te maken, en snel dat de 
kleinsten leren… gewoon door na te doen 
wat de begeleider voor toont. Ofwel vertrouwen ze 
het kind toe aan de dolfijnenvrouw die dan de begeleiding doet.

DE DOLFIJNENVROUW • www.dolfijnenreizen.be • AQUA COACHING • info: mieke.praet@hotmail.be
Met dank aan: www.coachplangps.com

www.dolfijnenreizen.be mieke.praet@hotmail.be
www.coachplangps.com

http://www.dolfijnenreizen.be
mailto:mieke.praet%40hotmail.be?subject=
http://www.coachplangps.com
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BRUGGEN
BOUWERS

INSPIRERENDE
INTERVIEWS 

MET BEZIELDE PIONIERS

DANIËLLA SLOOTS

Net uitgekomen: BRUGGENBOUWERS

PURE CHILD redacteur Daniëlla Sloots bracht recent haar 
debuutbundel BRUGGENBOUWERS uit met de 13 mooiste 
interviews, die zij de afgelopen jaren had met diverse 
(inter)nationale pioniers. 

Met Mark Nepo • Ivo Valkenburg • Baptist de Pape 
(The Power Of The Heart) • Ann Vansteenkiste • Wim Hof 
(The Iceman) • Pascale Naessens • Vera Helleman 
• Sabine Engelen • Koen Vanmechelen • Marius Engelbrecht 
• Petra van Vliet • Ria Matheussen • Peter Platel

Met een ontroerend voorwoord van NLP sjamaan en allergie goe-
roe Paul Liekens!

PERFECT OM WEG TE GEVEN
OF LEKKER VOOR JEZELF

124 pagina’s - 14,8mm x 21mm - softcover - 13 z/w foto’s

Bestel via: daniellasloots.be/boek-bruggenbouwers/

Prijs:
€ 13,50

INSPIREREND, HARTOPENEND EN AUTHENTIEK. Wat kun je leren als je begint te luisteren met een open hart?

Bestel via: daniellasloots.be/boek-bruggenbouwers/

Een kerstgeschenk 
voor onze lezers 

In deze editie krijg je de kans op het winnen van het mooie debuut
van PURE CHILD redacteur Daniëlla Sloots:
“BRUGGENBOUWERS” inspirerende interviews met bezielde pioniers.

Wat moet je hiervoor doen? 
Heel eenvoudig … los de vragen op en stuur een mail met
de antwoorden naar: info@purechild.be

1) Hoeveel kerstrendieren kan je in deze wintereditie vinden? 
2) Schiftingsvraag: Wie zijn de bedenkers van PURE CHILD?

DE EERSTE DRIE met het juiste antwoord ontvangen
deze debuutbundel als kerstgeschenk van PURE CHILD 

http://daniellasloots.be/boek-bruggenbouwers/
http://info@purechild.be
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het nachtlampje

Slaapwel schatje. Samen 
met een nachtzoen knippen 
we het nachtlampje aan.  
Misschien wel voor de enge 
monsters die vanonder het 
bed kunnen kruipen of voor 
de boze geesten die op het 

raam kloppen. Het lampje zal ervoor zorgen 
dat er geen enge beesten kunnen komen. 
Ze hebben namelijk bang van het lampje en 
kunnen niet tegen het licht. Dit gebaar kan 
enorm troostrijk zijn voor het kind. Meestal 
begint dit fenomeen vanaf het tweede of 
derde levensjaar. Kinderen beginnen dan 
meer bewuster om te gaan met angst. En 
gaan er al vaak over te communiceren met 
woorden of zelfs vanuit hun fantasiewereld. 
Maar wat is de onderliggende boodschap 
van het nachtlampje? Door het nachtlampje 
aan te knippen geven we het kind een veilige 
ruimte. De herkenning van zijn spulletjes en 

mensen in zijn nabije omgeving. Zoals de 
teddybeer die meestal voor geborgenheid 
zorgt. Maar hoe zouden we onze kinderen 
hier beter in begeleiden? Kunnen we hen niet 
de mogelijkheid geven om met het duister te 
leren omgaan? De monster vanonder het bed 
te halen en te zeggen dat je er niet bang voor 
bent! Of ze zelfs wegjagen? 

Op later leeftijd veranderen deze fantasie 
- monsters in werkelijkheid. Natuurlijk niet 
in de vorm van een monsters maar wel als 
een moeilijke situaties of mensen die je niet 
leuk behandelen. Bijvoorbeeld de leerkracht 
die eens boos wordt of de pestkop van de 
klas! Hoe gaan we hiermee om? Of gaan we 
in deze situatie ook opzoek naar het nacht-
lampje om ons de nodige geborgenheid en 
bescherming te geven? Uiteindelijk is een 
verslaving op latere leeftijd een vorm om vei-
ligheid op te zoeken. 

EEN VINGERKNIP 
NAAR ...

Pu
re

 C
hi

ld
 d

ec
em

be
r 2

01
7



PURECHILD  5 | 2017-49

Pu
re

 C
hi

ld
 d

ec
em

be
r 2

01
7 We kunnen hieruit concluderen, dat wanneer 

we het nachtlampje gebruiken om angsten 
op te heffen. We de taak om angsten toe te 
vertrouwen gaan overslaan.  Net deze kracht 
hebben we nodig om met uitdagingen om te 
gaan, dit noemt men “vertrouwen”.  Zelfver-
trouwen is de kracht om iets te kunnen of te 
vertrouwen om iets te leren. Kinderen met 
zelfvertrouwen hebben een positiever beeld, 
en ervaren minder angsten en durven ook 
fouten te maken. Als je kind wat meemaakt 
heeft het invloed op het zelfvertrouwen. Het 
is dan ook essentieel als ouder om hierin bij 
te dragen. Zoals het leren omgaan met het 
donker. Kinderen die heel onzeker zijn, dragen 
meestal een negatief zelfbeeld met zich mee. 
Van hieruit gaan ze een gedrag (imago) ont-
wikkelen dat niet authentiek is aan hunzelf.  
Daarom is het belangrijk om de negatieve 
gedachten over de monsters te doorbreken, 
zodat je kind zich fijn voelt en juist meer zelf-
vertrouwen kan opdoen naarmate hij of zij 
ouder wordt. Hun weerbaarheid zal hierdoor 
toenemen.  Als het kind zichzelf de moeite 
waard vindt zal het zichzelf beschermen 
tegen nare uitspraken of gebeurtenissen. 

Tot slot moedig je kind aan en ondersteun 
waar nodig. Laat je kind z’n angsten over-
winnen. Op deze manier geven we aan ons 
kind de ruimte om de waarden in zichzelf te 
ontdekken en een veilig gevoel te gaan staan 
voor zichzelf of om iets nieuws te proberen. 

Tip: Een verhaal vertellen in de donker aan je 
kinderen. Onze ogen wennen aan de donker 
en na enkele minuten kunnen we elkaar terug
zien. Het leert om ons te vertrouwen in het 
donker. Te ervaren, te horen, te voelen en 
zelfs te zien zonder lampje. 

Bloesemremedie in de kijker:

Ghost diamond: Dit is een bloesemremedie 
die ontwikkeld is in de woestijn van Namibië.  
De ghosttown aan de oostkust waar ze in de 
tweede wereldoorlog diamanten inzamelde. 
De Namibiërs werden gebruikt als slaven. 
Deze slaven trachtte te overleven vanuit een 
angstig en onderdanig situatie. Die hen werd 
opgelegd door een machtseenheid. Door de 
angst te leren kennen hebben de Namibiërs 
meer kracht kunnen ontwikkelen om voor 

zichzelf te gaan staan. Daarnaast is een dia-
mant een zeer waardevol voorwerp, dat jaren 
nodig had om te ontwikkelen. Een voorwerp 
dat schittert in het duister. 

Ziehier enkele bloesemremedies ter 
ondersteuning  voor het omgaan met het 
onaangename 

Blue Arrow: het uitspreken van je gevoelens 
en emoties - betere communicatieve vaar-
digheden – nieuwe stappen zetten – voor 
jezelf gaan staan.
Dinokiss: zelfvertrouwen – vertrouwen in je 
eigen waarden - naar je oerkracht werken - 
uitzuiveren van je wortels - aardingskracht 
- doorzettingsvermogen en wilskracht - 
bezorgt je levenslessen zodat je naar je oor-
spronkelijk bron komt - vrouwelijke en man-
nelijke oerkracht
Mesae (België): zachtheid brengen in je 
prikkelbaarheid - minder geïrriteerd worden 
op bepaalde situaties – aarding in discussies 
– brengt terug leven in je harde muur, die je 
om je heen bouwde.

Enkele getuigenissen

H.D.: na het innemen van de remedie Dino-
kiss begon ik dromen te krijgen over wilde 
dieren. Namelijk een leeuw, in deze droom 
werd ik aangevallen en zag ik hoe ik hiermee 
heldhaftig omging. Ik voelde me op termijn 
krachtiger op men benen staan.  
D.M.:  De remedie ghostdiamond bracht 
alle oude angsten naar boven die ik ooit heb 
weggestoken. Doordat ze naar bovenkwa-
men kreeg ik de mogelijkheid om er mee te 
gaan handelen. 

Het spreekt voor zich dat een bloesemreme-
die persoonsgebonden is, het wordt volledig 
op maat afgestemd. Een remedie maken 
vraagt de nodige tijd en een duidelijk inzicht in 
de persoon waarvoor het wordt gemaakt.  

Jurgen Bex 

Meer informatie: www.crystal-fountain.be

Unieke bloesemremedies
www.bloesemremedies-benelux.com

http://www.crystal-fountain.be
http://www.bloesemremedies-benelux.com


basisOPLEIDING KINDERYOGADOCENT 

 
Heb jij een passie voor kinderen én yoga? Dan is deze opleiding tot kinderyogadocent zeker 
iets voor jou. Deze cursus van 25 u is geschikt voor mensen die er voor kiezen om op 
professioneel vlak kinderyoga te gaan aanbieden. We leren jou op een deskundige manier 
een kinderyogales samen te stellen, afgestemd op de leeftijd van het kind. De laatste les zal 
u een theoretisch en praktijk examen afleggen en indien geslaagd krijgt u een certificaat 
waarmee je direct mee aan de slag kan gaan. 

Zo bekijken we concreet : 

- De yogafilosofie 
- 8-voudige pad van Patanjali toegepast op kinderen 
- Voordelen van kinderyoga 
- De samenstelling van een yogales : 

 Asana’s (houdingen)  
 Pranayama oefeningen (ademhaling) 
 Meditaties/visualisaties voor kinderen 
 Yoga/ademhalingsspelletjes 
 Kindermassages 
 Relaxatie-oefeningen 
 Mantra’s en mudra’s 
 Creatieve opdrachten 
 Omgaan met boosheid 
 Oefeningen per 2 

 

Wanneer? Zaterdag  13/01/2018, 20/01, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2 van 9-12 en 3 maart van 
9-13u 

Prijs : 449 eur voor de opleiding+cursus 

Waar : yogastudio Najoni-Daalbos 4-9290 Berlare - http://users.telenet.be/najoni 

Meer info of inschrijven kan via : mail najoni@telenet.be of tel 052/ 55 54 97  najoni@telenet.be
http://users.telenet.be/najoni

mailto:najoni%40telenet.be?subject=
http://users.telenet.be/najoni
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Vandaag
ben ik de 

Beste
versie van

mezelf 
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Veel liefs uit Colombia!
Ik schrijf jullie vanuit het Toverbos (el Bosque Encantado), ons centrum voor 
groei en holistisch onderwijs in de bergen rond de miljoenenstad Cali. Vier jaar 
al zetten we ons in voor educatie vanuit persoonlijke kracht en zelfontwikkeling 
in verschillende lagen van de maatschappij, met workshops en vormingen in ons 
centrum, in universiteiten, uiteenlopende projecten in privéscholen en gemeen
schapswerk via theater, muziek en engelse les met de kinderen uit ons bergdorp.

Inderdaad… verschillende lagen 
van de maatschappij!

Colombia is helemaal niet 
het derdewereldland dat 
vele mensen voor ogen 
hebben. Er is heel veel rijk-
dom voor handen, maar 
het is zeer ongelijk ver-
deeld. Hoewel ook hier zich 
meer en meer een hard-
werkende middenklasse 

begint te vormen die graag deelneemt aan de 
consumptiemaatschappij, is de overvloed van 
de grote shoppingmalls en de kans op een 
fatsoenlijke job slechts een droom voor velen.
Het zaadje voor ongelijke kansen wordt 
geplant in de basis van de maatschappij… 

het onderwijs! Ik kan mij herinneren dat het 
voor mij als kind in België de normaalste 
zaak van de wereld was dat de zoon van de
dokter de schoolbanken deelde met de 
dochter van de poetsvrouw. Dit is in Colom-
bia on-denk-baar. Het overgrote deel van de 
scholen in België zijn openbaar en toeganke-
lijk voor het brede publiek. Hier in Colombia 
zijn 40% van de scholen privaat en de ouders 
zijn bereid maandelijks 200-300 euro te beta-
len voor het onderwijs van hun kind (bovenop 
het toegangsgeld), in sommige scholen is 
het minder, in andere loopt dit op tot meer 
dan 1000 euro per maand met toegangs-
gelden tot 5000 euro! Het minimumloon in 
Colombia is een 200-tal euro, realiteit voor 
vele Colombianen, en onmogelijk dus om 
een privéschool te betalen. Dit zou op zich 
geen probleem moeten zijn, indien de kwali-
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aardig zouden zijn. Uit studies blijkt, en ook 
mijn eigen ervaring wijst uit, dat dit helaas 
meestal niet het geval is.

Verschillende soorten onderwijs 

Privé onderwijs 

In privéonderwijs hebben de leerlingen les 
in kleinere groepjes en is de infrastructuur 
beduidend beter. Je vindt hier prachtige alter-
natieve scholen met een holistische visie, 
uitgestrekte domeinen, permacultuurtuinen, 
idylische open klaslokalen, ... Maar
 niets is natuurlijk zwart-wit, niet noodza-
kelijkerwijs worden de noden van elk kind 
gehoord in een dure privéschool. Sommige 
scholen zijn academisch veeleisend, de kin-
deren gaan naar school in stropdas en er is 
een hoge prestatiedruk. Ik verbaasde mij er 
aanvankelijk over dat vele mama´s die hun 
kinderen naar deze scholen brengen een 
gelijkaardig uniform dragen, tot iemand er mij 
fijntjes op wees dat dit de dienstmeisjes zijn! 
De kinderen missen vaak de aanwezigheid 
van de ouders en worden grootgebracht door 
nanny´s. Zo was ik in een ongelooflijke kleu-
terschool met een zoo, klimuren, een zwem-
badcomplex, … De directrice leidde me rond 
en wees me op een bijzonder standbeeld in 
het zwembad in de vorm van een vrouw, een 
soort glijbaan waar de kinderen in de buik van 
het beeld konden kruipen en zo naar buiten 
glijden, om het natuurlijke geboorteproces te 
beleven. Ze vertelde me dat het overgrote deel 
van de kinderen in haar school met keizer-
snede geboren werden, op afspraak in privé-
ziekenhuizen zodat de moeders niet moeten 
lijden en het overtollige zwangerschapsvel en 
dergelijke meteen netjes plastisch verwijderd 
kunnen worden…

Bovendien ligt er veel druk op de scholen om 
aan de eisen van de ouders (de ´klanten´) te 
voldoen. Zo wordt er meer en meer geëisd 
dat kinderen al leren lezen op 3-4 jarige leef-
tijd, waardoor het natuurlijke leerproces van 
het kind geforceerd wordt. Ik begeleidde het 
leerkrachtenteam van een privé kleuterschool 
die graag een integraal onderwijs wil aanbie-
den zodat de kinderen zich spelenderwijs en 
ervaringsgericht kunnen ontplooien, maar 

ze moeten opboksen tegen de druk van de 
lagere scholen waar hun kinderen naar door-
stromen, en de kinderen van 5-6 jaar in een 
grote zaal met 100 kinderen een ingangstest 
voor de neus krijgen en moeten kunnen lezen 
en schrijven met alle letters van het alfabet. 
Het is belangrijk dat, ondanks deze druk van 
buitenaf, de focus op het ontwikkelingsproces 
en het welzijn van het kind behouden wordt. 

Openbaar onderwijs 

Anderzijds heb ik ook de ervaring in de 
openbare school in ons bergdorpje, waar ik 
engelse les geef in het kader van een scho-
lenband met een Belgische school uit Zoer-
sel. Ik had eerlijk gezegd nog nooit zoiets 
meegemaakt. Er heerst behoorlijk wat chaos, 
de school ligt er onverzorgd bij, kinderen 
rennen in en uit de klassen, het onderwijs is 
heel passief en de leerlingen besteden een 
groot deel van hun tijd aan het kopieren van 
het schoolbord. Maar aan de andere kant 
krijg ik wel veel vrijheid om nieuwe projecten 
vorm te geven, en beetje per beetje sluiten 
ook de leerkrachten zich hier bij aan. De 
kinderen zijn echte schatten, maar over het 
algemeen hebben ze een laag zelfbeeld, 
overgenomen van de ouders die grotendeels 
werken als bouwvakker, tuinman of huis-
houdster in rijkere villawijken. Dus starten we 
de engelse les met positieve afirmaties (de 
kinderen hebben al een uitgebreid vocabula-
rium zoals “I am Smart, I love myself, I can do 
anything”), we zingen, spelen, werken in 
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cirkel, knutselen, leren over onze talenten, … 
En het belangrijkste, de kinderen genieten 
van leren! We werken projectmatig, zodat de 
kinderen telkens iets kunnen verwezenlijken. 
Zo vulden we een magische koffer met knut-
selwerkjes, zelfprortretten, kaartjes en meer 
om naar onze Belgische vrienden te sturen, 
we ontvingen ook een verrassingskoffer uit 
België, we namen een zelfgemaakt liedje op 
in een echte muziekstudio en maakten een 
videoclip met een cameraman. 

Een inleefreis naar Colombia

En het volgende project is in de maak… in 
maart organiseren wij met de Belgische VZW 
Sterrencirkels een inleefreis naar Colombia, en 
de kinderen uit ons dorp willen, in het Engels, 
een toeristische rondleiding in de regio orga-
niseren (bezoek onze website voor meer info)!! 
Beetje per beetje wordt hun blik ruimer, som-
migen dromen zelf hardop om op een dag te 

kunnen reizen naar een ver land… zoals België!

Dat er ook geweldige openbare scholen zijn, 
ontdekten we vorige week toen we onze the-
atervoorstelling “el Cristal Mágico” brachten 
in het schooltje in een indianenreservaat in 
Toribio, op een 3-tal uur van Cali. Een prach-
tig verzorgd schooltje, met vele bloemen, 
muurschilderingen, een grote moestuin, 
klaslokalen als “bescherming van de natuur”, 
“politieke en sociale organisatie”, “kunst en 
muziek”, een enthousiast leerkrachtenteam… 
De directeur vertelde mij wat de drijvende 
kracht achter de school is: de gemeenschap 
en de ouders! Samen kan het dus wel, ook 
zonder veel middelen!

Om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen, 
moet de overheid in het openbaar onderwijs 
investeren, en veel! En het lijkt erop dat dit 
ook wel aan het gebeuren is. Nu Colombia in 
post-conflict tijdperk is na de ontwapening 
van de guerrilla, komen vele fondsen vrij die 
hopelijk ten volle in het onderwijs geïnves-
teerd zullen worden, voor eerlijke kansen 
voor elk Colombiaans kind om te leren en zijn 
dromen waar te maken! 

Ina Vandenberge 

Ina Vandenberge is de drijvende kracht achter het 
Elfenschoolproject in Colombia, en samen met haar 
Colombiaanse echtgenoot Jhon Quijano bouwt ze een 
centrum voor groei en holistisch onderwijs “Het Tover-
bos” in de bergen rond Cali. Ina is logopediste maar 
heeft zich voornamelijk toegelegd op talentontwikkeling 
en het stimuleren van de creativiteit en de fantasie in 
kinderen. Ze is actrice in het elfentheater, elfenzangeres, 
regenboogcoach-trainer, organiseert evenementen, 
workshops en trainingen in België en Colombia.

Website: www.elfenschoolcolombia.be
            : https://www.youtube.com/
watch?v=VJYdb9ZkKvQ

DIT PROJECT KUN JE STEUNEN!

Projectrekening Koning Boudewijnstichting
“Bouw van Kinderwijs Centrum en
Ecothemapark in Cali - Colombia”
IBAN: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling: ***128/2687/00031***  
Giften op deze rekening zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €

http://www.elfenschoolcolombia.be
https://www.youtube.com/watch?v=VJYdb9ZkKvQ
https://www.youtube.com/watch?v=VJYdb9ZkKvQ
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In de vorige editie van Pure Child, verscheen het artikel ‘Ver-
sneld leren is loslaten’. En ja, stap 1 is “loslaten”. Neem zeker 
nog eens een kijkje in de vorige editie als je het eerste artikel nog 
niet gelezen hebt, want stap 1 ‘loslaten’ is essentieel om de 
volgende stap naar versneld leren te maken.

Van faalangst naar zelfvertrouwen: 
een wereld die je zelf creëert. 
Deze oefening kan je ook down-
loaden via volgende link: 
www.hear tbrainacademy.com/relaxatie 

Vanuit dit ontspannen bewust’zijn en gevoel 
van veiligheid en genieten, kan je een vol-
gende stap zetten: bewust de werkelijkheid 
die je wenst vormgeven. 

Dit betekent dat je ‘doet alsof’ je bent wat 
je wenst te worden. Op het vlak van leren 
doe je alsof je de leerstof al ontzettend goed 
kent. Je bent de theaterspeler in je eigen 
leven. Je roept de gevoelens van succes 
op vooraleer je nog maar enige actie hebt 

ondernomen. Dit wordt ook wel het ‘quan-
tum model or reality’ genoemd. Quantumfy-
sica leert dat elk potentieel in het quantum-
veld al bestaat. Dus je bestaat al als slimme 
leerling en je bestaat al als slechte leerling. 
Jouw perceptie over jezelf creëert je realiteit. 
Het creëert hoe mensen op jou reageren en 
hoe jijzelf op situaties reageert. Dat is ‘een 
self fulfilling prophecy’, een cirkel die zichzelf 
in stand houdt. Als je lang genoeg volhoudt 
om jezelf op een bepaald domein succes-
vol te voelen, dan zal zich dat op termijn 
ook echt realiseren omdat jij er volledig in 
gelooft. Natuurlijk dien je op dat domein ook 
echt actie te ondernemen, maar het begint 
met je succesvol te ‘voelen’.

Stap 2:

Van faalangst naar zelfvertrouwen. 
Het adem-kleur-relaxatieverhaal. 
Je lichaam kan je helpen om beter te leren. 

REIS ROND DE WERELD IN VERSNELD LEREN

VERSNELD 
LEREN =

van faalangst naar 
zelfvertrouwen
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Breng je aandacht naar je voeten.

Stel je voor dat je voeten wortels hebben die diep de grond 
ingroeien en helemaal rood worden. Ook je benen en bekken 
vullen zich met een rode kleur en je ademt het rood in en uit. 
Je zegt tegen jezelf: 

‘Ik ben rustig en zeker van mezelf.’ 
Daarna vult een oranje kleur je onderbuik. Zeg tegen jezelf: 

‘ik geniet van leren. Ik geniet van het leven. 
Leren doe ik moeiteloos.’

Adem oranje in en uit.

Even later vult een gele kleur het gebied in je bovenbuik en middenrif zo stralend als het zon-
licht. Je ademt de gele kleur in en uit. Je vertelt aan jezelf: 

 ‘Ik durf en ik kan elk probleem oplossen.’
 
Nu vult zich een groene kleur in het midden van je borstkas.
Je ademt groen in en uit. Het lijkt alsof je helemaal stil wordt. De ruimte is zo groen als gras 
en alles voelt zacht. Het enige wat je hoort is je adem. Je zegt in jezelf: 

‘In de stilte vind ik altijd een oplossing.’
Daarna vult zich een blauwe kleur ter hoogte van je keel. Je ademt blauw in en uit. Je keel 
lijkt wel vloeibaar als de zee of een meer. Je zegt tegen jezelf: 

‘Ik kan op het juiste moment een goed antwoord geven.’
 
Daarna vult een indigo of donkerblauwe kleur het gebied ter hoogte van je voorhoofd. Je 
zegt zachtjes tegen jezelf. 

‘Ik herinner me met gemak en op elk willekeurig
moment alles wat ik heb geleerd, gelezen of gezien. 

Ik word hier elke dag beter in, moeiteloos...’
Je ademt donkerblauw in en uit.

Nu vult een violette kleur zich boven je hoofd als een soort van antenne of kroon en zachtjes 
vermengt het violet zich met alle kleuren tot je in een grote regenboogbel zit. Deze bel is een 
schild of een beschermende bubbel waar je altijd tot rust komt en goed kan leren. 
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Auteurs:
Briony Vanden Bussche, directeur en oprichter van basisschool Vlinderwijs in Antwerpen, 
onderwijsvernieuwer, spreker en trainer

Wim Belt, internationaal ondernemer, trainer, coach en quantum fysicus

Zij zijn beide bezielers van de Heart Brain Academy, een nieuw platform voor onderwijsvernieu-
wing, natuurlijk versneld leren en edutainment. Zij geven wekelijks gratis hangouts / webinars op 
donderdagavond waarvoor je kan registreren op www.heartbrainacademy.com/hangout

Roep nu het gevoel op dat je voelde toen je iets heel goed kon, toen je ontzettend enthousi-
ast was om iets nieuws te leren of je een enorm resultaat bereikt had. 

Voel plezier, passie, geluk en success. Voel je kracht. Dit gevoel kan je altijd oproepen en is 
heel belangrijk om te voelen terwijl je leert.

Zeg tegen jezelf: ‘IK BEN SUCCESVOL.’

Stel je voor dat je alles wat je wil leren al geleerd hebt, dat je alles al kan. Hoe zie je eruit? 
Wat doe je? Welke kleren draag je? Hoe spreek je? 

Voel hoe jij dit nu al bent. 

Voel de dankbaarheid voor alles wat je gekregen hebt, gerealiseerd hebt, geleerd hebt. 

Dankbaarheid is een heel speciaal gevoel. Het trekt succes aan. Want zo vertel je aan de 
wereld dat je in jezelf gelooft, dat je eigenlijk al alles kan.

Hoe meer jij in jezelf gelooft, hoe meer een ander in jou gelooft. 

Adem nu nog eens heel diep in en uit. 

Breng je aandacht naar je voeten en je lichaam. Beweeg je voeten en je handen. Wordt nu 
weer helemaal wakker. Open je ogen en rek je uit. 

Stap 3 in één van de volgende edities

http://www.heartbrainacademy.com/hangout
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www.vlinderwijze.be www.kinderwijze.be

http://www.vlinderwijze.be
http://www.kinderwijze.be
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www.heartbrainacademy.com/hangout

www.heartbrainacademy.com/relaxatie

http://www.heartbrainacademy.com/hangout
http://www.heartbrainacademy.com/relaxatie
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www.lazulitraining.be/cursus-sensitief-
intuitief-kinderen-begeleiden

W E E R B A A R H E I D S T R A I N I N G E N
V O O R  K I N D E R E N

V A N A F  9  J A A R
1 3  L O C A T I E S  I N  V L A A N D E R E N

I N F O  &  I N S C H R I J V E N
Z I T D A Z O . B E / A S S E R T I V I T E I T S T R A I N I N Gh t t p s : / / w w w . z i t d a z o . b e / a s s e r t i v i t e i t s t r a i n i n g

http://www.lazulitraining.be/cursus-sensitief-intuitief-kinderen-begeleiden
http://www.lazulitraining.be/cursus-sensitief-intuitief-kinderen-begeleiden
https://www.zitdazo.be/assertiviteitstraining
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Onderwijshervormingen, kunst en zelfvertrouwen

De discussies rond de hervorming van het secundair onderwijs maken 
eens te meer duidelijk wat we allang wisten: het  onderwijs hervormen is 
een aartsmoeilijke zaak.

Dit hoeft ons niet te ver-
wonderen en misschien 
is deze terughoudend-
heid niet eens slecht. 
Ons onderwijs behoort 
–alsnog en op sommige 
gebieden en voor som-
migen – tot de top van 
Europa en dat willen we 
graag zo houden. 

Wanneer we de pedagogische projecten van 
de onderwijskoepels naast elkaar leggen 
wordt zeer duidelijk welke leerlingen we willen 
aan het eind van het leerplicht-onderwijs: 
vrije mensen met zelfvertrouwen en een open 

geest, die mondig en geëngageerd zijn, een 
leven lang en levensbreed willen leren, zich 
willen inzetten voor de gelijkwaardigheid van 
de mensen en de emancipatie van het indi-
vidu en kunnen samenleven in diversiteit.

Gebrek aan zelfvertrouwen

“Jongeren hebben angst”: de jongeren zijn 
heel onzeker over de toekomst; ze hebben 
geen houvast meer. In plaats van zich met 
verantwoordelijkheidszin in te zetten in de 
maatschappij,verafschuwen zij het idee dat ze 
zich in de huidige samenleving moeten pres-
teren of zich waarmaken. Een stevig houvast 
is en blijft een onmisbaar basisfundament.
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achter de rug zijn, gaat er voor vele leerlin-
gen een stuk vertrouwen in zichzelf verloren. 
Een school denkt met reden dat onze jonge-
ren dan sterk genoeg zijn om dat vertrouwen 
zelf verder uit te bouwen. En dat is ook juist, 
tenminste voor een normaal begaafde leer-
ling die in een geschikte richting zit, met een 
juist gevoel en een juiste ondersteuning thuis.
Maar leerlingen die op de een of andere ma-
nier wankelen, of een stuk van dit evenwicht 
missen, kunnen dat op die leeftijd helemaal 
nog niet aan. Zij hebben versterking nodig. 

Talent binnenstebuiten

Talent is een woord dat vaak wordt gebruikt 
in het onderwijsdebat, maar in de praktijk 
krijgen jongeren te weinig de kans om hun 
eigen sterktes te ontdekken. In de reali-
teit worden leerlingen vaak in dezelfde mal 
geduwd, waardoor ze te weinig succes-erva-
ringen beleven. Regelmatig het gevoel erva-
ren dat iets lukt, is nochtans een prima moti-
vator. Zo blijven scholieren zin hebben om te 
groeien, bij te leren en zichzelf te verbeteren.

Jongeren willen volop investeren in hun eigen
kwaliteiten. De persoonlijkheid wordt gevormd
in de jaren die je op de schoolbanken zit. Jon-
geren ervaren heel veel veranderingen en die
periode kan best wel heftig zijn. Leerlingen
geven aan dat onderwijs hen op die momen-
ten niet moet bombarderen met allerlei leer-
stof. Onderwijs moet elke leerling erkennen
als individu, met eigen talenten en interesses.
Door iedereen grotendeels hetzelfde program-
ma aan te bieden is het vuur om te leren bij 
veel Vlaamse scholieren een flauw waak-
vlammetje geworden. Tijd dus om dit vuur 
terug aan te wakkeren door volledig in te 
zetten op een keuzeprogramma. Zo kunnen 
leerlingen een grotere verantwoordelijkheid 
opnemen voor hun schoolloopbaan en zich 
meer bezig houden met wat hen interesseert 
en goed ligt. Waarom mag leren of onderwijs
niet gewoon aantrekkelijk zijn? Het moet toch
de bedoeling zijn dat zoveel mogelijk leerlingen 
aangetrokken zijn en blijven tot onze scholen?

Oog voor kwaliteiten

Onderwijs maakt te weinig gebruik van wat 

leerlingen al kunnen. Leerlingen hebben ook 
een leven buiten de schoolmuren, waar ze 
nuttige kennis en ervaringen opdoen.  Als 
de school meer bewust is van wat leerlingen 
buiten haar muren al hebben opgepikt, kan 
ze hier beter op inspelen. Iedere leerling kan 
dan op het juiste niveau verder bouwen aan 
de eigen vaardigheden en kennis.

Niet iedere leerling heeft de ambitie een vir-
tuoos artiest of kunstenaar te worden, laat 
ons daar duidelijk over zijn. En er zijn weinig 
leerlingen die een nieuw talent ontdekten na 
urenlang gefrustreerd blazen op een blokfluit 
voor M.O. of figuren natekenen in de les P.O. 
Maar kunst en cultuur moet volgens scho-
lieren wel een inspirerende saus zijn, moet 
uitdagen. Kunst als sleutel tot creativiteit, wat 
op haar beurt een belangrijke voorwaarde is 
om te kunnen innoveren. Net dat innoveren 
is wat jongeren ervaren om de uitdagingen 
van de toekomst aan te gaan.
Het activeren van die creativiteit is ook een 
uitstekende manier om jongeren te helpen 
in de zoektocht naar hun eigen kwaliteiten. 
Dat begint bij het proeven van toneelstukken, 
muziek, films en andere kunstvormen, maar 
gaat zeker ook verder in het zelf uitvoeren. 
Opnieuw is het van groot belang dat leerlin-
gen gestimuleerd worden. Laat hen kennis 
maken met een erg divers aanbod, maar 
geef hen tegelijk ook de ruimte om persoon-

Kunst als sleutel tot 
creativiteit, wat op haar 
beurt een belangrijke 
voorwaarde is om te 
kunnen innoveren. Net 
dat innoveren is wat 
jongeren ervaren om de 
uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan.
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lijke voorkeuren niet enkel te ontdekken, 
maar die ook te uiten en te ontwikkelen. 

Besluit

Wie kinderen en jongeren op een harmoni-
sche wijze wil vormen, dient werk te maken 
van kwalitatieve en procesgerichte kunstedu-
catie. Scholen worden dan ook verondersteld 
deze vorming te verzekeren doorheen de 
volledige schoolloopbaan van de leerlingen 
en dat met oog voor een doorlopende leerlijn 
over de verschillende onderwijs niveaus heen. 
Dat vraagt om een drievoudig onderwijsaan-
bod vanuit drie pijlers:

-een specifiek muzisch onderwijsaanbod 
met vakspecialisten
-een geïntegreerd muzisch aanbod vanuit de 
verschillende andere leergebieden waarbij 
alle leraren van de school betrokken zijn en 

-een uitnodigend muzisch klimaat op school 
dat aansluit bij de leefwereld van de kinde-
ren en de jongeren.

De realisatie van kwalitatieve muzische vorming 
vormt een essentieel onderdeel van het school-
beleid. Het is de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van de schoolleiding, de verantwoorde-
lijken voor de muzische vorming en de andere 
teamleden om te zorgen voor een uitdagend 
muzisch vormingsaanbod voor alle leerlingen.

Het streefdoel van de school moet ambitieus zijn. 
In die zin dat ze ernaar streeft om de haar toever-
trouwde leerlingen, elk op hun niveau te doen uit-
groeien tot geïntegreerde zelfbewuste persoon-

lijkheden die kunnen participeren
aan de wereld van kunst en cultuur.  

Jos Maes
www.muzes.be

http://www.muzes.be
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Probeer 
gratis!

Elke Dag Junior 
Dé multi voor kinderen vanaf 2 jaar
Kinderen halen de belangrijke vitaminen en mineralen voor hun ont-
wikkeling uit voeding. Toch treffen we allemaal wel eens een niet-willi-
ge peuter aan tafel. Met Elke Dag Junior kiest u voor iets extra’s.  Bestel 
de gratis probeerverpakking op AllesVanVitals.nl. Gebruik kortingscode 
JUNIOR100 bij het afronden van de bestelling.

AllesVanVitals.nl is de meest informatieve website waar alle vitamines, 
mineralen en andere voedingssupplementen van Vitals te koop zijn! 
AllesVanVitals.nl

AllesVanVitals.nl

http://AllesVanVitals.nl
http://AllesVanVitals.nl
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Op een onverwachte manier 
raakte ik ontroerd door de 
ceremonies. Al twintig jaar 
doceer ik aan de School 
van Ayurveda, waar ik 
een opleiding maar ook 
cursussen en workshops 
verzorg. Tijdens één van 

de lessen kwam ik in contact met een leer-
ling die aan kanker leed. Door haar ontdekte 
ik het werk van Dr. Hamers waarin hij onder 
andere de uitspraak deed dat achter iedere 
kanker een trauma zat.

Ayurveda is een eeuwenoude Indische 
levenswijze die mensen door middel van 
voeding, kruiden en een juist levensritme 
genezing biedt. Als Ayurvedisch therapeut 
heb ik op die manier veel mensen kunnen 
helpen, maar ik merkte ook dat er soms 
meer nodig was. Toen ik de uitspraak van 
Dr. Hamers las, realiseerde ik me dat iedere 
cliënt iets drastisch moet hebben meege-

maakt. Vanaf dat moment ging ik op zoek 
naar de onverwerkte pijn en vloeide er regel-
matig aantal tranen in mijn praktijkruimte. 
Dat was voor mij de reden om een oplei-
ding als traumatherapeut te gaan volgen. 
Daarna schoolde ik mij verder in systemisch 
werk, opstellingswerk, rouwverwerking, 
traumawerk. 

Later realiseerde ik me dat die opstellingen 
niet heel veel verschilden van de rituelen 
die men in India voor ons uitvoerde. Tijdens 
de pooja’s werden de goden op respect-
volle manier opgesteld en als je weet dat 
die goden als verre voorvaderen worden 
beschouwd dan is het verband duidelijk.
Meteen wist ik dat ik daar binnen het Ayur-
vedisch gedachtegoed meer mee wilde doen.
Zo ontstond het idee voor mijn vierde boek. 

Op dat moment had ik al een aantal publi-
caties op mijn naam staan, maar dat betrof 
vooral non-fictie. Intuïtief voelde ik aan dat 

RUBRIEK: AYURVEDA
In India mocht ik een aantal 
pooja’s meemaken. Pooja’s 
zijn Indiase ceremonies 
of rituelen waarbij offers 
worden gebracht aan de 
goden. De rituelen zijn er op 
gericht om dankbaarheid te 
tonen voor dat wat je voor-
vaderen hebben gebracht 
en hen te vergeven voor de 
onvolkomenheden die ze je 
hebben meegegeven.

WAT IK JE NOOIT KON VERTELLEN
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wat? Het antwoord kwam toen ik dit plaatje 
zag: How storytelling effects your brain?

Vanaf dat moment wist ik dat ik in 
verhaalvorm zou gaan schrijven.

In dit boek vertel ik het verhaal van de engel 
Raam die reïncarneert met een opdracht. Hij 
wil leren wat echte liefde is. Zijn ouders zijn 
geliefden die niet met elkaar kunnen trouwen 
omdat ze uit verschillende kasten komen. 
Raam’s komst gooit hun leven overhoop en 
haalt hen uit elkaar, waarna ieder voor zich 
zijn eigen weg en zijn eigen rouwproces 
volgt. Raam’s vader wordt door zijn familie 
liefdevol omarmd en mag verdriet tonen. 
Raam’s moeder wordt door haar ouders 
aan haar lot overgelaten, evenals Raam die 
opgroeit in een weeshuis. 

Het verhaal gaat over Indiase tradities, rouw-
verwerking, persoonlijke ontwikkeling een spi-
rituele groei. Lezers die zoekende zijn, tegen 
hun grenzen aanlopen en moeite hebben 
met hun identiteit of zichzelf willen ontplooien 
zullen heel wat herkennen en vertrouwen 
ervaren. De gevolgen van trauma’s komen in 
het boek aan bod, evenals de rol van rouw bij 
het verwerken en oplossen van die trauma’s. 
Het laat zien dat patronen door worden 
gegeven aan en invloed hebben op volgende 
generaties, zelfs als de volgende generatie 
hun voorouders niet hebben gekend, zoals 
bijvoorbeeld bij adoptie- of donorkinderen het 
geval is. Dit past goed in het Ayurvedische 
gedachtegoed dat ziekte een verstoring al 
kan ontstaan vanaf de conceptie. 

Andere thema’s die aan de orde komen zijn 
eenzaamheid, zingeving, het dragen van 
andermans lot. Wat maakt dat je graag leeft en 
kan je dankbaar zijn voor het leven dat je leidt? 
Zo niet: wat is er nodig om dit wel te bereiken? 
Wat doet het met je als je niet gewenst bent 
en de band met je moeder hierdoor verbroken 
wordt? Op welke manier werkt gebrek aan 
voeding, aandacht en liefde in je jeugd door in 
je volwassen leven? Durf je te kijken naar het 
verleden, hoe pijnlijk dat verleden ook was? 
Heb je de capaciteit en het vermogen om je 
voorouders, je oorspronkelijke cultuur te verge-
ven, wat hun inbreng in jouw leven ook was? 

Het boek laat zien dat kunnen vergeven en 
dankbaar kunnen zijn voor dat wat je hebt 
belangrijke stappen zijn in een ontwikkelings-
proces. Praten en luisteren zijn daarbij van 
belang evenals het vertrouwen in de hulpver-
lener. Het gaat over het vinden van je missie, 
je levensopdracht en je bestaansrecht. 

Het gaat over de invloed van cultuur en de 
geschiedenis van voorouders op het leven 
van een individu. Daarom begint het bij het 
ook bij het ontstaan van de Vedische traditie. 
Het boek laat zien hoe welke invloed deze 
traditie heeft op de vader en de moeder 
van de hoofdpersoon Raam en op Raam 
zelf. De ouders verblijven in India en leven 
volgens de traditionele Hindoeïstische prin-
cipes. Raam wordt geadopteerd en groeit 
op in het Westen, maar maakt ook kennis 
met het geloof en de rituelen van zijn ouders, 
waardoor hij uiteindelijk vrede vindt met zijn 
leven. “Wat ik je nooit kon vertellen”, is  een 
positief en oplossingsgericht boek.  

Door het opstellingswerk dat ik gedaan heb, 
maar tot mijn verbazing ook door mijn kennis-
making met de Vedische cultuur heb ik geleerd 
dat acceptatie, liefde, vergeving en dankbaar-
heid de sleutels zijn tot genezing en groei. Ik 
leerde dat rouw je bij een diepere vorm van 
liefde en verbondenheid brengt. Een verbon-
denheid vanuit het hart dat mee vibreert met 
de kosmos. We bevinden ons dan in een staat 
waarbij het hart belangrijker is dan het hoofd. 

Lies Ameeuw
www.lies-ameeuw.com

E

http://www.lies-ameeuw.com
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Je immuunsysteem
redt je leven, iedere dag, 
vertrouw en 
ondersteun het

Ons immuunsysteem werkt 
dag in dag uit, stilletjes 
achter de schermen. Je 
lichaam heeft geen vaccin 
nodig om een griep te 
bestrijden of te vermijden, 
maar een goed immuun-
systeem, voldoende slaap, 

voldoende water en goede voeding. Je kan 
hierop vertrouwen. Het werkt nog beter als jij 
het de nodige ondersteuning geeft. 

Onze immuniteit bestaat uit een “specifieke 
afweer” en een “niet specifieke afweer”. 
� Bij een eerste contact met een micro-orga-

nisme reageert het lichaam met een niet-
specifieke afweerreactie, verzorgd door 
granulocyten, monocyten en macrofagen. 
� Nu gaat het specifieke immunsysteem 

hiervan een soort databank opmaken in je 
lichaam. Zodat bij hernieuwd contact met 
deze indringer, die snel herkend zal worden 
door het specifiek immuunsysteem snel 
aangevallen via de specifieke afweerreactie 
door T-lymfocyten. 

Wat kan je zelf doen? 

Wanneer onze weerstand niet krachtig 
genoeg is vermenigvuldigen ziektekiemen 
zoals bacteriën, virussen en parasieten 

zich heel snel en ontstaan verkoudheden, 
oorontstekingen, verstopte neus of zelfs 
griep, kunnen we ziek worden op reis, na 
veelvuldig antibioticagebruik, enz….. Daar-
enboven kan bij extra werk, inspanningen 
en  vermoeidheid het immuunsysteem wat 
ondersteuning gebruiken. Waar traditio-
nele geneesmiddelen enkel de symptomen 
gaan onderdrukken kan jij zelf met lekkere 
gerechtjes en drankjes, voor kinderen van 
1 tot en met 99 jaar, de 3 systemen van je 
afweermechanisme ondersteunen.:

1. Bescherming van cellen en weefsels tegen 
oxidatieve stress. Antioxidanten dragen bij

 tot de instandhouding van een normale 
huid (barrière 1)  

2. Rijke voedingsbron voor de darmflora  
(barrière 2) 

3. Specifieke stofjes die bijdragen  tot een 
normale werking van het immuunsysteem 
dat lichaamsvreemde micro-organismen 
onschadelijk maakt. (barrière 3)

Vezels, essentieel voor een goede 
spijsvertering en weerstand

Een heel belangrijke voedingsstof zijn vezels, 
die voorkomen in volkoren granen, bonen, 
fruit en groenten. We noemen ze ook wel 
een prebiotica omdat ze infeite meer voe-

RUBRIEK: PURE VOEDING VOOR JE KIND
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in onze buik. Vezels zijn essentieel voor een 
gezond spijsverteringsstelsel, ze houden de 
darm schoon, voorkomen dat  ziekmakende 
bacteriën, of schimmels gaan groeien in 
onze darmen. Ze zorgen dat ophoping van 
giftige stoffen uitgescheiden worden. Dit 
voorkomt ontstekingen en verhoogt de weer-
stand ; eet dus volop noten, zaden en volle 
granen, zoals bijvoorbeeld:

Haver
Haver bevat betaglucaan, wat het choleste-
rolpeil omlaag brengt en de afweer versterkt. 
Betaglucaan gaat infecties van het bovenste 
deel van de luchtpijp tegen, en bevordert 
waarschijnlijk ook de activiteit van witte 
bloedcellen. Het helpt ook de slijmvorming 
in je luchtwegen te verminderen. Eet in de 
winter regelmatig havermout pap of maak 
een papje van havergrutten. Bovendien is 
haver rijk aan Silicium wat zeer goed is voor 
de botten van groeiende kinderen. 

Mineralen ter ondersteuning van je 
afweer

Selenium is nodig voor de productie van 
antilichamen. IJzer verhoogt de weerstand. 
Zink is zowat het belangrijkste immuniteits-
mineraal. Deze mineralen komen rijkelijk voor
in zaden, noten,  en groene bladgroenten.

Pompoenpitten en amandelen
Pompoenpitten en amandelen bevatten veel 
antioxidanten zoals carotenoïden en vitamine 
E. Antioxidanten kunnen ontstekingen ver-
minderen en je cellen tegen schadelijke vrije 
radicalen beschermen. Daarom kan voeding 
met antioxidanten helpen beschermen tegen 
veel verschillende ziekten. Bovendien is 
Vitamine E is erg goed voor je longen. Pom-

poenpitten zijn rijk aan antioxidanten, ijzer, 
zink, magnesium.

Kruiden en specerijen hebben de grootste 
antioxidant-capaciteit van alle voedingsstof-
fen en bevatten vaak ook fytochemische 
stoffen die ons beschermen tegen ziekten. 
Door kruiden aan je voeding toe te passen 
heb je unieke smaakmakers en gelijk goede 
stoffen aan je gezonde voeding toegevoegd.

Kaneel
Deze verwarmende specerij is rijk aan een 
essentiële olie dieonze natuurlijke weerstand 
versterkt. Dit is vooral van belang bij virale 
infecties, zoals  verkoudheden en griep. 
Kaneel verzwakt zowel virussen als bacte-
riën,  zodat infecties zoals bacteriële bron-
chitis en sinusitis kunnen worden vermeden. 
Hoe eerder je start hoe beter het resultaat. 
Bovendien is het een heerlijke smaakmaker 
in gerechten en drankjes. 

Anijs- of venkelzaadjes bij slijm en snot!
Aromatische zaden, zoals venkel en anijs, 
verminderen de slijmvorming. Anijszaad met 
zijn dropsmaak verzacht keelpijn en verlicht 
opstoppingen in de long- en keelholten. 

Christel Stevens

 Tip: Genezend drankje

Kneus een kop anijs- of venkelzaad in 
een mortier en voeg 1 l heet water (kook 
water gedurende 20 minuten op een heel 
laag vuurtje voor een extra effect). Breng 
op smaak met 1 koffielepel honing en een 
snuifje kaneel. Drink deze thee tot drie 
keer daags drinken zo warm mogelijk.

Christel stevens is ingenieur voeding, een orthomoleculaire diëtiste en moeder van drie kinderen. Christel had 
aan den lijve ondervonden welke positieve impact gezonde voeding, aangepaste beweging en 

relaxatie hebben op ons welzijn. Het werd haar missie om via ZELFzorg en ZELFliefde de 
mensen terug ZELFredzaam te maken, met respect voor het individu. En niet onbelangrijk: 
tegelijkertijd te genieten van het leven. Dit zit allemaal vervat in haar 3-isOne methode: voed 
lichaam, brein en hart. Zij geeft persoonlijke coachingtrajecten en workshops. 

Auteur van verschillende boeken o.a. “Het chocolademeisje “
Website: http://www.3-isone.com

Download gratis haar E-book: http://www.bloedsuikerspiegel.be/gratis-ebook/

http://www.3-isone.com
 http://www.bloedsuikerspiegel.be/gratis-ebook/
http://www.bloedsuikerspiegel.be/gratis-ebook/
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Ingrediënten 4 personen: 

vruchten
4 appelen geschild en in blokjes gesneden

200 g blauwe bessen, frambozen, bosvruchten 
(vers of diepvries), Sap van een halve citroen

deeg
4 el boter of cocosvet, 100 g amandelmeel
50 g  zonnebloempitten of pompoenpitten

3 el havermout, 100 g walnoten (para of 
pecanoten), 1 el kokosbloesemsuiker, 1 el 
honing of ahornsiroop, 2 kl bakpoeder of 

wijnsteenpoeder, 1 kl kaneel, snuifje zeezout

APPEL-BESSENCRUMBLE

Bereidingswijze:

Schil de appels, snij deze in blokjes en leg ze 
op de bodem van de ovenschaal. Sprenkel 

hierover citroensap. Leg bovenop de appels 
een laag bessen. Plet de noten tot ze fijn zijn 
in een vijzel. Smelt de boter en de honing in 
een potje en voeg alle overige ingrediënten: 

zonnebloempitten, amandelmeel, havermout,

geplette noten, bakpoeder, zout en kokos-
bloesemsuiker of ahornsiroop toe. 
Leg dit mengsel bovenop de bessen en druk 
het lichtjes aan. Bak dit gedurende 40 minu-
ten in een voorverwarmde oven van 175C.  

Variatie:
Deze crumble kan je ook enkel maken met 
appel en kaneel. De blauwe bessen kan je 
ook vervangen door frambozen, bosvruch-
ten (eventueel diepvries) of ander fruit zoals 
banaan of peer. 

Is op het feestje niet alles op, dan kan je 
deze crumble als ontbijt eten: Warm de 
crumble terug even op in de oven. Eventueel 
kan je er wat half volle kwark of yoghurt bij 
eten. Of je kan deze lekkernij als tussendoor-
tje en koud eten.

Tip: Dit gerecht is glutenvrij. Gemaakt met
cocosvet is het zuivelvrij. De varianten met
bessen en frambozen zijn geschikt voor men-
sen met overgewicht of diabetes. Bovendien 
heeft kaneel een stabilliserende werking op 
je bloedsuikerspiegel en gewicht.  

Christel Stevens 

Voor deze feestdagen, samen een heerlijke gezonde APPEL-BESSENcrumble  
maken voor bij de koffie of thee of …

SAMEN GEZONDE LEKKERNIJEN MAKEN



✔ 48 uur Verser Dan Vers Garantie: tussen pellen en persen: 
maximaal 48 uur

✔ Na de oogst rusten de rijpe kokosnoten 45 dagen. Dit 
enzymatische proces verbetert de smaak en de kwaliteit

✔ De kokospulp wordt gedroogd en geperst bij minder dan 
45°C, de enige, echte rauwe kwaliteit

✔ De nummer 1 originele kokosolie sinds 2005
100% 

VEGAN

u ‘moet je weten‘ VIDEO: 
Waarom Amanprana kokosolie 

méér nutriënten bevat 

SERENE LEVENSKRACHT

AMAN
PRANA

Verkrijgbaar in je natuurwinkel of gratis thuisgeleverd via www.amanvida.eu met code PURECH-12-17, geldig tot 31/01/2018 • Info, recepten en inschrijven op de nieuwsbrief: www.noble-house.tk

“De biowinkel 
veranderde mijn leven”
Auteur Chantal Voets deelt haar ervaring over 
hoe de biowinkel het leven van haar gezin een 
gezonde nieuwe dimensie gaf. Het was tevens 
het mooie begin van het bio-bedrijf Amanprana 
van haar en haar man. Het werd een mooi, dik 
boek van 256 bladzijden. Met 130 heerlijke 
bio-recepten en schitterende foto’s. Dit boek 
bevat veel informatie voor hen die op zoek zijn 
naar gezondheid en “voeding als medicijn”. 

Bekijk de 3 INSPIRERENDE VIDEO’S: Scan 
de QR-code en bekijk 
de fi lmpjes over 1) de 
bekende fans, 2) de 
inhoud van het boek en 
3) Chantal bereidt haar 
avocado en papaya salade.

BIO-RECEPTENBOEK

Pascale Naessens, best-seller auteur: “Authentiek kookboek met veel interessante informatie.” 

Rineke Dijkinga, auteur, natuurlijke geneeswijzen: “De ‘story telling’ maakte me blij.”

Irene Lelieveld, kinesiologische voedingstherapeut: “Knappe boekomslag. Super recepten. Mooie foto’s.”

Lisette Kreischer, voedselconcepten: “Het raakte me diep.”

Kim Clijsters: “Ik gebruik de Amanprana producten dagelijks voor mijn hele gezin.”

de QR-code en bekijk 
de fi lmpjes over 1) de 
bekende fans, 2) de 
inhoud van het boek en 
3) Chantal bereidt haar 
avocado en papaya salade.

 1 2 3

✔ 48 uur Verser Dan Vers Garantie: tussen pellen en persen: ✔ 48 uur Verser Dan Vers Garantie: tussen pellen en persen: 

u ‘moet je weten‘ VIDEO: 
Waarom Amanprana kokosolie 

‘moet je weten‘ VIDEO
Waarom Amanprana kokosolie 

‘moet je weten‘ VIDEO

méér nutriënten bevat 
Waarom Amanprana kokosolie 

méér nutriënten bevat 
Waarom Amanprana kokosolie 

Amanprana Kokosolie: 
de originele 
100% extra vierge
sinds 2005

2005
ORIGINAL

nr 1

Verkrijgbaar in 
100 ml
325 ml
1 liter
1,6 liter

ONTVANG BIJ 2x1600ml kokosolie
GRATIS KOOKBOEK TWV. 39,95€

EXTRA VIERGE

136•NL-PureChild-cocos boekChantal-Dec2017-CU.indd   1 30/11/17   11:44

www.noble-house.tk

Zie ons 
PURE CHILD 
interview met Chantal 

 https://www.youtube.com/
watch?v=AG68amH8n3Q

http://www.noble-house.tk
https://www.youtube.com/watch?v=AG68amH8n3Q
https://www.youtube.com/watch?v=AG68amH8n3Q
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van fijne kerst decoratie met lege WC - of papierrol ✶
Wat heb je nodig?

Lege rolletjes, schaar, lijm, verf, 
glitters, gliterstickers …
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✶

Zie youtube: 
DIY Christmas Decor 

 https://www.youtube.com/
watch?v=zo20SuxwqjM

 https://www.youtube.com/watch?v=zo20SuxwqjM
https://www.youtube.com/watch?v=zo20SuxwqjM
https://www.youtube.com/watch?v=zo20SuxwqjM
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Leer kinderen genieten 
van het bos in de winter
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Velen voelen zich misschien minder geneigd om 
een wandeling in het bos in de winter te maken, 
dan in de andere seizoenen, te koud, te nat, te 
vroeg donker en toch…

Neem je kinderen even van hun schermen weg en neem ze mee 
naar buiten, het bos of het park … zeker wanneer de vrieskou 
alles wit gemaakt heeft en de zon hier doorheen schijnt. Prachtig!

Een flinke wandeling door het bos reinigt je lichaam, geest 
en ziel…
Maar wist je dat de wetenschap nu ontdekt heeft dat wandelen 
in de natuur zelfs je hersenen positief beïnvloedt? 
 
In de natuur krijg je onmiddellijk gevoel van rust en vrede, het 
verminderd ook de malende gedachten stroom. 
Veel mensen en jammer genoeg ook kinderen  worden vaak 
verteerd door negatief denken.  Hierdoor worden we zo afgeleid 
van het simpel genieten van mooie momenten. 

Wandelen in de natuur

Wetenschappelijke onderzochte feiten:

❄ Tijd in de natuur doorbrengen, zelfs in de winter zorgt voor 
een aanzienlijke vermindering van obsessieve, negatieve 
gedachten. 

❄ Zorgt voor meer creatief en probleemoplossend denken, 
wanneer je jezelf losmaakt van de gsm, Smartphone en je 
volledig verbindt met de natuur. 

❄ Kinderen met ADHD die meededen aan ” groene buitenactivi-
teiten”  in de natuur, hadden minder last van de symptomen. 

❄ Zorgt voor een betere concentratie en een  goed welbevinden

❄ Zorgt voor minder stress, angst, het vergroot je zelfvertrou-
wen en het zorgt voor de aanmaak van endorfine

❄ Dus wat houdt jullie tegen? Maak in de kerstvakantie en in de 
weekends speciaal tijd hiervoor. Trek je goede wandelschoe-
nen aan, kleed je tegen de kou, neem je vrienden mee en ga 
wandelen …

Geniet van de pracht van het winters bos leven en wees dank-
baar voor het leven ! 

De redactie
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� Ga rechtop staan met je voeten dicht bij elkaar. 

� Buig je knieën wat meer dan normaal en houd je rug recht. 

� Kijk naar een vast punt voor je. 

� Je ademhaling is diep en ontspannen. 

� Breng nu je gewicht naar je rechtervoet en til je linkerbeen hoog op.

� Kruis je linkerbovenbeen over je rechterbovenbeen en haak je 

� linkervoet achter je rechterkuit.

� Strek je armen naar voren met je schouders ontspannen naar beneden

� Kruis je armen met je rechterarm boven je linkerarm.

� Buig je armen zodat je rechterelleboog in je linkerelleboog duwt.

� Breng de onderarmen verticaal omhoog en duw je handpalmen tegen elkaar.

� Blijf 20 à 30 seconden ontspannen ademen in deze houding.

� Op een uitademing ontwar je jezelf en kom je terug in de Berghouding.

� Wissel van richting.

RUBRIEK: MINDFULNESS OEFENING

1) Yoga oefening : De garudasana 

In onze huidige maatschappij wordt er zoveel 
druk gelegd op onze kinderen dat ze vaak 
onzeker worden over zichzelf en een gebrek 
krijgen aan zelfvertrouwen.

Yoga kan hen daarbij helpen. Met onder-
staande yoga houding ontwikkel je meer 
evenwicht, rust, concentratie, zelfvertrouwen 
en helpt je om je angsten los te laten.
Probeer samen met je kind, kinderen deze 
houding te doen.

‘Garudasana’ betekent: de adelaar. Het is 
een ode aan de mythische vogel garuda.

Bekijk de 
oefening op ons 

          kanaal:

PURE CHILD presenteert 
“Yoga met Nancy” voor 

ouders en kinderen 

https://youtu.be/SLm-
MwtXuyyU

https://youtu.be/SLmMwtXuyyU
https://youtu.be/SLmMwtXuyyU
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STEVIG & KRACHTIG zijn zoals EEN BOOM
 
De boom is een mooie yoga houding om je balans, concentratie en zelfvertrouwen 

te ontwikkelen.  Met de wortels stevig in de aarde, voelen we ons krachtig en sterk, 

goed gegrond en verbonden met moeder natuur. Met onze takken(vingers) reikend naar 

omhoog, begroeten we de zon. Kan je je een boom voorstellen? Stevig en krachtig? Met zijn 

takken wiegend op de wind? Maar toch blijft hij stabiel staan? Hoe voelt dat in je lichaam?

plaats je rechter voet aan de binnenkant van je linker voet, 

kuit of dij (niet ter hoogte van de knie)

we spannen de buik, rug en bovenbenen een beetje op; de 

schouders blijven ontspannen

probeer je balans te bewaren

eens je stabiel staat, breng je de handen voor je hart

nadien reiken we met onze takken naar omhoog

we kunnen ook steun zoeken bij elkaar en onze handen tegen 

elkaar plaatsen

je ademhaling is rustig

hou de houding een paar ademhalingen vast en nadien wissel 

je van been

Veel plezier ermee!

Yoga docente Nancy De Smet - http://users.telenet.be/najoni/

Hoe doe je dat?

http://users.telenet.be/najoni/
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Meer zelfvertrouwen 
met Yoga Nidra

Yoga Nidra is een krachtige ontspanningstechniek die het mogelijk maakt om je 
in korte tijd lichamelijk, geestelijk en emotioneel volkomen te ontspannen. Ont-
spannen heeft alles te maken met het loslaten of laten afvloeien van spanning. 
Yoga Nidra verlaagt het spanningsniveau en brengt een staat van innerlijk rust. 
Door het formuleren van een “*Sankalpa” gaan we een zaadje planten op onder-
bewust niveau.

Bij het beoefenen van Yoga Nidra ‘pendelen’ lichaam en geest heen en weer 
tussen ontspanning en halfslaap. Het innerlijk bewustzijn blijft echter helder 
wakker. Zo kunnen lichamelijke en geestelijke spanningen worden losgelaten 
en blokkades worden doorbroken. 
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De volgorde in de beoefening is altijd hetzelfde. Het is een gestructureerde techniek. Aller-
eerst wordt het fysieke lichaam gekalmeerd en adembewustzijn gecultiveerd. Dan volgt het 
Sankalpa (= een postitieve affirmatie, het voornemen). Dit is een essentieel onderdeel. Het 
wordt uitgesproken in de tegenwoordige tijd, kort en bondig en vanuit het diepste gevoel. 

Een voorbeeld kan zijn: ‘Ik sta in mijn kracht’ of ‘ik geloof in mezelf’ 
‘ik kan alles bereiken wat ik wil’. 

Het Sankalpa wordt opgenomen als instructie in de diepe lagen van het onderbewuste en 
doordat tijdens de beoefening ons bewuste, ons ego, geen tijd krijgt om te reageren, zal dit 
voornemen uiteindelijk realiteit worden. Zoals Einstein zei: ‘alles begint met een idee’.

Bij uitdagingen en in stressvolle situaties helpt Yoga Nidra je om rustig en gefocust te blijven 
en geeft energie. Het ontspannende effect van een halfuurtje Yoga Nidra staat gelijk aan drie 
uur diepe slaap. Bovendien kan het bijdragen aan het genezingsproces bij bepaalde gezond-
heidsklachten zoals slaapproblemen, chronische pijn, burn-out, astma en migraine.

Yoga nidra kan zelfs door kleine kinderen worden gedaan, als men een aantal puntjes in acht 
neemt. Voor kinderen tussen 8 en 14 jaar is het moeilijk stil op éen plaats te blijven, zelfs voor 
10 minuten. Toch ontspannen zij veel sneller en dieper dan volwassenen.  daarom zijn sessies 
van 10 of 15 minuten voldoende.  

De rondgang van het bewustzijn door de delen van het lichaam is hoogst effectief en de 
belangstelling van jongere kinderen kan telkens opnieuw worden gewekt door allerlei fanta-
sieën die de verbeelding prikkelen vb een vlinder die hier en daar neerstrijkt.  Eenvoudige, 
korte visualisatiereeksen zijn ook een belangrijk deel van yoga nidra voor kinderen.  Zij zijn 
meer open en ontvankelijk voor de ervaring van yoga nidra. Yoga nidra ontwikkelt in het kind 
zijn creatieve gaven op de meest moeiteloze en spontane manier. 

Beluister  en beleef deze meditatie op ons youtube kanaal :
Nidra Yoga voor kind en ouder door 

Nancy de Smet voor PURE CHILD 

https://www.youtube.com/watch?v=bdnyVSE4Yb
o&feature=youtu.be

Veel plezier ermee! 

Yoga docente Nancy De Smet

http://users.telenet.be/najoni/
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Ga in een ontspannen houding zitten.
Plaats je beide voeten plat op de grond of op 
een kussen. Leg je handen open naar boven 
op je schoot. Sluit je ogen.
Adem diep in en uit en laat bij iedere uitade-
ming je lichaam zich wat meer ontspannen.

Begin bij je kruin. Ontspan je hoofdkruin, je 
hersenen. Laat elke gedachte die in je hoofd 
komt gewoon los. Verzet je er niet tegen. 
Laat ze gewoon verder drijven als een wolk. 

Ontspan vervolgens je ogen, je oren, je 
neus, je mond, je kin, je keel…
Ontspan ook je hals, je sleutelbeen, je 
schouders. Voel hoe de ontspanning over 
heel je lichaam komt. Gans jouw borstkas en 
bovenrug ontspant zich. 

Voel hoe je armen zwaarder worden. 
Laat dit gevoel zich uitbreiden tot je handen 
en je vingers. Blijf rustig in en uit ademen.

Ontspan je maag, je onderbuik, je onder-
rug, je lendenen,     
laat de ontspanning steeds dieper zakken 
in je lichaam. Laat jezelf wegzakken in een 
zalig rustig gevoel. 

Ontspan je bekken, je billen, je dijen.
Laat elk gevoel van spanning wegstromen

Ontspan je benen, je knieën, je kuiten en 
tenslotte ook je voeten en je tenen.

Als je gedachten stil zijn geworden stel je je 
voor dat je op je lievelingsplaats bent.
Voel hoe rustig en blij je daar bent.

Op een open ruimte van je lievelings-
plaats mag je nu een droomhuis bouwen.

Ga bij die plaats staan. We beginnen bij de 
fundering. 
Voel hoe stevig je daar met je voeten op de 
grond staat, hoe goed je daar geaard bent. 
Je voelt je daar veilig, je voelt de positieve 
energie en je hebt er alle vertrouwen in dat 
het een prachtig droomhuis zal worden.

Dan beginnen we met de buitenkant. Zet 
een rechthoekige of vierkante buitengevel op 
je lievelingsplaats en laat ruimte voor even-
tuele vensters of deuren. Kies zelf maar of je 
een huis van stenen, hout, stro, glas of nog 
een ander materiaal gaat bouwen, in gelijk 
welke kleur of stijl.  

Welk dak wil je er op? Fantaseer maar. 
Het is jouw huis, je hebt alle vrijheid om het 
te creëren zoals jij dat wenst. 

Als je tevreden bent met de buitenkant, 
plaats je er zoveel ramen en deuren in als 
je zelf wenst, in gelijk welke vorm, grootte 
of kleur. Het is jouw huis, alleen jij beslist 
hoe het er uit mag zien. Als je er klaar mee 
bent, gaan we naar de voordeur. Het is een 
speciale deur. Alleen jij weet hoe ze open 
kan. Heb je een code, vingerafdrukken of 
nog iets anders nodig? Jij bepaalt hoe jouw 
voordeur zich kan openen.

En dan gaan we naar 
binnen. Vanbinnen 
in je huis zie je één 
open ruimte met 
vier hoeken. In 
het midden van 
het dak zien we 
een glazen koepel 
waardoor heel veel 
licht naar binnen 

‘Mijn droomhuis’ Maak even tijd voor elkaar en 
lees voor …
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ruimte, bevindt zich een fontein. De waterdrup-
pels schitteren als diamanten in het licht.

Voel hoeveel warmte de open ruimte 
uitstraalt.
We gaan je droomhuis verder inrichten. Kies 
een eerste hoek. Van die hoek maak je je zit-
hoek. Maak er iets heel knus en gezellig van, 
met zetels, kussentjes, plaids, kaarsjes, enzo-
voort, zoveel je wilt, volledig in jouw eigen 
unieke stijl. Je hoeft met niets of niemand 
rekening te houden, alles kan in je fan-
tasie. Voel hoe en wanneer je je 
er goed bij voelt.

Als je zithoek volledig 
naar wens is, gaan 
we naar de hoek die 
we als keuken gaan 
inrichten. Visuali-
seer maar hoe jij je 
keuken wil. Instal-
leer maar alles wat 
je nodig hebt om 
je lievelingseten en 
-drankjes te kunnen 
bereiden. Alles kan, alles 
is mogelijk, maak ze maar 
zo modern of knus zoals jij 
dat zelf droomt. Fantaseer maar 
tot je helemaal je zin hebt.

Dan gaan we over naar de hoek van de 
slaapkamer. Maak er een kamer van waar je 
zalige dromen in kan beleven. Hoe ziet jouw 
droom van een slaapkamer er uit? Visualiseer 
maar, alles is mogelijk. Voel de rust en tevre-
denheid die je in deze kamer ervaart.

In de laatste hoek richt je een kamer naar 
keuze in. Het kan een hobby- of muziekka-
mer worden, maar ook iets helemaal anders. 
Voel maar waar je nog behoefte aan hebt. 
Alles wat je nog graag hebt, tover je in deze 
kamer. Voel het in je hart en creëer het.
Als je klaar bent, kijk je nog eens goed rond in je 
huis en controleer je nog eens of het echt jouw 
unieke droomhuis is, helemaal zoals jij het wenst.

En dan bereid je je voor op de komst van 
een heel belangrijke persoon. 
Je kan voor hapjes en drankjes zorgen en je 

zithoek supergezellig maken. 
Ben je er klaar voor?

Plots hoor je een prachtig belgerinkel. De 
allerbelangrijkste persoon uit je leven staat 
voor je deur. Je opent de deur, en je ziet 
JEZELF voor de deur staan!!

Je verwelkomt jezelf met een hartelijk woord 
of gebaar, een zoen of een knuffel, alsof het 
je allerbeste vriend of vriendin is. 

Je gaat met je zelf in de zithoek 
zitten en jullie eten en drinken 

allerlei lekkers. De sfeer 
is fantastisch. Je wisselt 

prachtige verhalen uit. 
Voel de warme ver-
bondenheid en geniet 
ervan. Zie jezelf 
stralen! Maak het 
bezoekje zo lang als 
je het nodig hebt.

Na een tijd verlaat 
je Zelf terug jouw 

droomhuis. Je bedankt 
elkaar, geeft elkaar n 

warme knuffel.

Het warm gevoel van ver-
bondenheid draag je voor altijd 

mee in je hart. Je weet nu dat je nooit meer 
alleen bent. Je beste vriend of vriendin is 
voor eeuwig, op elk moment bij je in je hart.

Als je er klaar voor bent, verlaat ook jij 
je droomhuis. Je sluit de deur achter je en 
komt terug op je lievelingsplaats. In gedach-
ten kan je steeds weer naar je droomhuis 
gaan en de leuke gevoelens weer oproepen.

Langzaamaan kom je weer terug naar het 
hier en nu.
Beweeg zachtjes je tenen, benen, bekken, 
buik, rug, schouders, nek en hoofd… en op 
jouw ritme doe je je ogen weer open. ¡
Sabine Maes 

Auteur van de boeken; “Halt ! even ademen“ 
en “Naar de essentie van je leven“
www.lifecoachsabine.com

http://www.lifecoachsabine.com
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De problemen van koning Ludibundus zijn alleen maar gegroeid. Nog steeds 
mislukken alle experimenten met de gloednieuwe palmstraalmast jammer-
lijk, vanwege aanhoudende gezondheidsklachten van de proefpersonen. 
Professor IJzerstroet werkt hele nachten door in zijn commandokamer, want 
de show moet doorgaan. Het gaat immers om de jaarlijkse Conferentie van 
Gekroonde Hoofden! En zij hebben toch al zulke hoge verwachtingen; Ludi-
bundus wil zijn collega’s niet teleurstellen. Hij moet en zal zijn boodschap 
draadloos laten horen doorheen gans Andrommië, aan iedereen die een spe-
ciale audifox bij zich draagt. En ze kunnen ook nog terugpraten!
Maar gaat dat wel lukken? Fortia en Mas, met de hulp van scheikundestudente 
Aline, hebben ontdekt dat er vreemde spelletjes worden gespeeld rond de 
bouw van straalmasten... Deel 4: Een stralend succes

De openingsdag van de Conferentie brak 
aan. Bleek en zwetend stapte koning Ludi-
bundus uit bed. Hij had waarachtig belab-
berd geslapen. Een koude douche deed hem 
goed. Toen bracht een lakei een kan peren-
sap met ijsblokjes, waar hij verder van opkik-
kerde. Toch nog wat gespannen wandelde hij 
naar de Zuidpoorttoren. Daar was iets groots 
verricht: de draaibare top met bladeren en 
smaragden prijkte niet langer op die toren, 
maar helemaal boven op de palmstraalmast. 
Tweehonderdvijftig meter boven het plein! Zo 
laag van onderen zag het er verbluffend uit. 
Maar of het ook werkte??

Om 11 uur vertrokken de koninklijke hoog-
heden per koets, vanuit hun hotel De Parel 
van Andrommië naar het paleis. Nog deed 
de machinerie niet zoals de prof wilde. Voor 
de zoveelste maal probeerde hij een andere 
schakeling. Een trage knerptoon kwelde zijn 
oren en hij voelde een tik op zijn schouder. 
Verwilderd keek hij op. “Oh... bent u het, 
sire?”
“Maar half, om u de waarheid te zeggen. Ik 
heb een beroerde nacht gehad.”
“Ik ook, sire,” kreunde de wetenschapper.
“Dat zie ik. Maar hopelijk is het ergens goed 
voor geweest?”
“Wel... dat is te zeggen, majesteit. Een 
beetje, misschien wel, of eigenlijk...”
De professor plukte aan zijn bril. De koning 
drong aan: “Eigenlijk wát?”

“Laat ik het zo zeggen: eigenlijk niet, maar 
we hebben nog één kans.”
“En die is?”
“Heel eerlijk: de demonstratie kan beter niet 
plaatsvinden. Het werkt gewoon niet zoals 
het zou moeten. Maar uw collega’s komen 
eraan en u kunt zo gauw niets anders meer 
verzinnen. Dus moet het doorgaan en dat 
kan, sire, maar het is een groot risico.”
“Vertel op!”
“Hoogheid, ik heb één schakeling tot nu toe 
niet aangedurfd, omdat er vreemde bijwer-
kingen zouden kunnen optreden.”
“Bijwerkingen? Ik hoor nu al zoveel klachten 
over hoofdpijn en duizelingen. Wat nog meer 
dan?”
“Rugpijn en totale verkrampingen van spie-
ren, majesteit. Bijvoorbeeld.”
“Hm. Voelen de mensen dat meteen?”
“Nee, dat duurt wel een poosje. Dat krijg je 
niet van één zo’n proef. Denk ik, want dat 
heb ik dus juist nog niet geprobeerd.”
“Hm. En dat is onze enige kans, zegt u?”
“Ja, sire. Alle andere instellingen werken 
in ieder geval niet goed genoeg en dit zou 
kunnen werken.”
“Dan doen we het. We hebben geen keus.”
“Op uw verantwoording, hoogheid.”
“Dat spreekt voor zich. Men is koning of 
men is het niet. Ik, Ludibundus de Eerste, ga 
nu naar de Tuinzaal. Over een half uur zijn 
al mijn collega’s daar en open ik de lunch. 
Ik heet iedereen welkom, de eerste gang 
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verschijnen plots vier herauten, die de grote 
onthulling aankondigen. Al mijn gasten krij-
gen een audifox en dan is de buurt aan u, 
professor. U leest hier een boodschap voor. 
Iedereen in de Tuinzaal kan die verstaan, en 
u ook antwoorden via de audifox. Hebt u dat 
begrepen?”
“Zeker, sire. Helaas kan ik u niets beloven, 
maar ik doe mijn uiterste best.”

Een half uur later zaten alle hoge gasten 
tezamen in de tuinzaal. Fortia was erbij, net 
als Gloriana en de andere vorstenkinderen, 
in paradekostuums en rampjurken. De tafel 
was nauwelijks meer te zien, zo vol als hij 
stond met de geurigste schotels en dranken. 
Wel iets meer dan een gewone lunch, maar 
de Conferentie vond dan ook niet ieder jaar 
plaats in Andrommië. 
Helder stralend als een bergkristal sprak 
Ludibundus zijn openingswoord en heette 
iedereen warmhartig welkom. Hij oogstte luid 
applaus, zeker ook voor alle heerlijkheden. 
Niet lang daarna, onder het eten, zwaaiden 
de tuindeuren open en vier herauten lazen 
tegelijk hun boodschap voor. De grote ont-
hulling begon!
Ludibundus liet dienbladen vol met sierlijke 
houten kistjes rondgaan. Iedereen mocht er 
een afnemen en het openmaken. Opgeto-
gen bekeken ze hun nieuwe audifox, druk-
ten op de zilveren knopjes en verdraaiden 
de antenne. Behalve koningin Superba, die 
geeuwend opmerkte: “Kom je daar nú nog 
mee, Ludibundus? Dat hebben wij in Zuid-
Zonneland allang.”
“Ja, maar door een audifox kun je ook 
terugpraten.”
“Terugpraten? Hoezo?” 
“Nou, dan kan ik horen wat mijn onderdanen 
vinden, overal in het land.”
“Vind je dat zo interessant dan?” gaapte de 
koningin.
“Toevallig wel,” snibde Ludibundus en ver-
volgde zijn uitleg: “Jullie kunnen nu allemaal 
je audifox starten door op het geelkope-
ren knopje te drukken. Zo ja, en richt nu je 
antenne schuin omhoog, naar de top van de 
palmstraalmast. Die kun je daar buiten zien, 
hoog boven de tuinmuur uit.  Heel goed. Let 
op, want binnen enkele ogenblikken zal de 
apparatuur gestart worden. Ik geef deze ijl-

bode nú opdracht naar de Zuidpoorttoren 
te...”
“Voor u altijd, sire!”
De bode maakte een zwierige knieval. 
Gloednieuwe paarsblauwe strikken glans-
den op zijn laarzen.  “Dank je.” Hoffelijk hielp 
Ludibundus de man in het fluweel overeind. 
“Ren nu naar de professor en vraag hem de 
palmstraalmast aan te zetten.”
Dat kreeg de ijlbode binnen één minuut 
voor elkaar. Hij schrok wel bij het zien van 
de professor. Oef, die donkere kringen rond 
zijn ogen! Maar hij drukte op een knop en 
ja, langzaam begonnen de palmbladeren te 
draaien. Er klonken diverse fluit- en zoemto-
nen. Alle gasten hielden hun audifox tegen 
hun oor. Ze hoorden de nerveuze stem van 
professor IJzerstroet: “Kunt u mij nu ver-
staan? Zo ja, drukt u dan alstublieft op de 
groene knop en praat u in het roostertje. Als 
het goed is kan ik u dan ook verstaan. Wel 
graag om de beurt praten.”
Zo gebeurde. De prof hoorde verschillende 
stemmen: “Ja, ik versta u.” “Ik ook.” Maar 
nog lang niet allemaal. Voorzichtig ver-
draaide hij weer wat aan de knoppen. Som-
mige gasten werden ongeduldig en begon-
nen met hun audifox te spelen. Ze ontdekten 
allerlei knopjes die de koning nog niet had 
uitgelegd. Daarbij waren ze niet te houden. 
Anders zo keurige vorsten tetterden als een 
kind zo blij in hun apparaatjes, of luisterden 
er juist aandachtig naar. Ze probeerden met 
collega’s aan het verste eind van de tafel 
te praten. Iemand ontdekte dat er ook een 
camera op de audifox zat. Een speciale ver-
rassing van professor IJzerstroet; Ludibun-
dus wist het zelf nog niet. Toen een kroon-
prins die camera ontdekt had, was het hek 
van de dam. Kraaiend van genoegen begon-
nen koninginnen en prins-gemalen foto’s van 
elkaar te nemen, met steeds zottere gezich-
ten. Het was niet om aan te zien. Nog erger: 
aldra zagen velen elkaar in het geheel niet 
meer aan. Zij hadden enkel nog oog voor 
hun audifoxen. Zelfs hun appetijtelijke lunch 
bleef verder onaangeroerd...
 
Fortia kreeg het Spaans benauwd. Ze dacht 
terug aan het gedoe met de Magische Kno-
pendozen. Dit was wéér zoiets! En meerdere 
hoogheden zaten met vingers in hun oren... 
proberend beleefd te blijven, maar ze vonden 
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“Stop!!!” riep de prinses. “Dit kan helemaal 
niet!”
Ludibundus liep nog paarser aan dan Super-
ba’s kleed al was: “Fortia, hoe durf je!! Bij de 
opening van de Conferentie nog wel, bij dé 
onthulling van het jaar! Je krijgt drie maan-
den kamerarrest!”
“Mij best,” zei de prinses nuffig. “Dit werkt 
toch niet; hier hoef ik niet bij te zijn.” Ze 
stond op en beende weg, verbluft nage-
staard. Maar ver kwam ze niet, want bij de 
tuindeur liep ze bijna professor IJzerstroet 
tegen het lijf, rood van schaamte: “Sire, ik 
moet u bekennen... het lukt mij niet. De bij-
werkingen zijn te ernstig.”
“Bijwerkingen?” vroeg Ludibundus scherp.
“Ja, zeker!” Kroonprins Alberto van Solip-
sië wreef over zijn voorhoofd: “Ik heb hier 
opeens barstende pijn.”
“Ik ook!” zei een jonkvrouw. Er volgden meer 
klachten. Een erfprins mopperde over kramp 
in zijn vingers, speciaal zijn duimen. Een 
barones tuurde scheef onderuitgezakt naar 
haar audifox en kon haast niet meer overeind 

komen. Ludibundus staarde zijn gastenkring 
vertwijfeld rond. Wat moest hij zeggen?
Superba was hem voor. “Het lukt niet erg, 
hè?” glimlachte ze fijntjes. “Bij ons in Zuid-
Zonneland kennen we dat probleem niet.”
“O jawel!” Plots stond Aline, verkleed als 
hofdame, bij de eettafel. Ze toonde een 
map met papieren: “Hoogheden, hier heb 
ik de bewijzen dat er ook in Zuid-Zonneland 
vreemde dingen zijn gebeurd rond de 
straaltechniek. Ook daar zijn veel gezond-
heidsklachten, maar er wordt geld betaald, 
zodat die klachten niet bekend worden. En 
de straalmast is helemaal niet volgens de 
regels gebouwd; daar is óók smeergeld voor 
betaald!”
“Wat???” Koningin Superba kleurde perfect 
bij haar roodpaarse uitmonstering. “Dat lieg 
je!!”
“O nee,” zei een van haar lakeien, die einde-
lijk zijn mond durfde open te doen. “Het is 
WAAR! Sinds die mast voor ons paleis staat, 
slaap ik slecht en voel ik me vaak duizelig. Er 
klopt niks van.”
Verbaasde blikken, de kring rond, maar ook 
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Ludibundus had het zwaar. Zijn surprise 
pakte wel heel anders uit. Al die boze, 
gekwelde, verwonderde gezichten; hij kon 
niet anders dan verklaren: “Geliefde colle-
ga’s, bevriende mogendheden, jullie merken 
het: dit was allerminst mijn bedoeling. Er zijn 
dingen, eh... anders gelopen. Wat er precies 
heeft geschort, gaan we zeker nauwgezet 
onderzoeken. Voor nu beëindig ik de demon-
stratie. Ik hoor teveel klachten; dit kan ik jullie 
en mijn land niet aandoen.”
“Goed pap!” Fortia stak twee duimen op. 
Ook de meeste anderen waren onder de 
indruk van Ludibundus. Zo was hij toch 
maar: hij kon vreemde dingen doen en zich 
totaal verliezen in zijn postzegels, maar als 
het erop aan kwam, was hij eerlijk en recht-
vaardig en nam hij het altijd op voor zijn 
onderdanen.
Zelfs Superba gaf tandenknarsend toe dat 
er ook in Zuid-Zonneland wel wat probleem-
pjes waren geweest met de straaltechniek. 
“Maar er wordt hard aan gewerkt; dat zetten 
ze er in de krant niet bij. Binnenkort is alles 
opgelost.”
“We zullen zien,” zei Fortia.
De audifoxen werden weer ingezameld om 
nog eens grondig doorvorst te worden. En 
de feestelijke sfeer keerde terug. Met veel 
goesting gebruikten de gasten hun weelde-
rige lunch, niet langer gehinderd door rare 
pijn en vreemde geluiden.
Koning Ludibundus had wel voldoende 
gegeten. Hij sloot een moment zijn ogen en 
dacht na. Hoe bizar! Drie maanden geleden 
had hij nog nooit van straaltechniek gehoord. 
Ineens wilde hij met alle geweld zo’n mast 
voor zijn paleis, de hoogste en de mooiste 
van allemaal... en nu deed het ding het niet 
eens. Stom, stom!! Had hij dat niet eerder 
kunnen bedenken?
Treurig keek hij door het tuinraam. Daar 
stond de trotse palmstraalmast, nu al werke-

loos. Wat moest hij ermee? De prof had alles 
geprobeerd; zou die mast het nog ooit gaan 
doen?
Hè, wat een gesomber. Weg ermee; hij wilde 
feest! Hij had toch nog wel meer te bieden. 
Zijn postzegelmuseum, bijvoorbeeld. Die 
avond na het diner, als het eenmaal donker 
was, zou hij het museum openen met een 
toespraak plus een rondleiding. Een voor 
een, zaal voor bolronde zaal, zou hij de kaar-
senkronen laten ontsteken. Ah, hoe feëriek 
zouden zijn zegels oplichten in hun golvende 
rozenkwarts vitrines. Vooral de Paarse Ade-
laar van Solipsië, in zijn gepolijste granieten 
sierbehuizing die...
“Sire, professor IJzerstroet heeft een speci-
ale verrassing voor u!”
Wat verstoord keek de koning omlaag. Daar 
lag zijn ijlbode weer eens op één knie te 
hijgen. Dat hijgen hoorde nu eenmaal bij zijn 
werk, maar die knieval, die hoefde voor Ludi-
bundus niet zo. Het was dat het zo’n aardige 
man was, zo’n geweldige bode. Bovendien, 
ijlbodes dienden knievallen te maken voor 
iedere vorstelijke persoon die zij tegenkwa-
men, zo stond het, al sinds de middeleeu-
wen, in de grondwet en ze hadden nog geen 
tijd gehad om dat te veranderen. Dus hielp 
Ludibundus zijn trouwe boodschapper zorg-
zaam overeind: “Wat vertel je me nu? Een 
speciale verrassing?”
“Jazeker, majesteit. Vanavond om elf uur 
vindt er TOCH een demonstratie van de 
palmstraalmast plaats. Alle techniek is nu 
helemaal in orde.”
“Echt??” De koning lichtte op. Hij durfde het 
nauwelijks te geloven, maar de ijlbode keek 
zo stralend dat Ludibundus glimlachte: “Dat 
is prachtig nieuws. Jij krijgt nog drie dukaten 
extra en een kwastje voor je muts.”
“Oh sire, u bent te goed voor mij!” Diep 
gelukkig viel de bode op zijn knieën.
“Al goed,” glimlachte Ludibundus wat 
verlegen.

86-PURECHILD  3 | 2017



PURECHILD  5 | 2017-87

Pu
re

 C
hi

ld
 d

ec
em

be
r 2

01
7

Volgende keer een nieuw avontuur:
Prinses Fortia ontdekt 
Speelelfenland. 

Deel 1: Buiten slapen bij 
de rivier  
Tekst: Hein van Elteren  
   
http://bo-en-de-babes.nl/
reeds-verschenen/

Maar die avond was hij de ster van het feest. 
Al zijn gasten raakten totaal onder de indruk 
van zijn unieke postzegelmuseum. 
Door dat hoge ronde hek kwam je niet 
zomaar binnen; je moest de codes van het 
slot wel weten. Tenzij je een koningin, kroon-
prinses of dergelijke was, want dan kon je 
gewoon doorlopen, als gast van Ludibundus. 
Dat was nu weer zo leuk aan die Conferentie 
van Gekroonde Hoofden. 
Samen hadden ze genoten van de beste 
streekgerechten in het restaurant van Het 
Gulden Ramshoofd. Na het diner kwamen 
alle gasten elkaar weer tegen in de ont-
vangsthal van het postzegelmuseum. Ludi-
bundus glorieerde terwijl hij hen rondleidde, 
door glooiende toermalijnen gangen, over 
jaden boogbruggetjes, van de ene grillig 
gebolde amethisten zaal naar een volgende. 
Alle wanden werden gesierd door kriskras 
verspringende reeksen postzegelvitrines. 
Grillige doorkijkjes, spannende weerspie-
gelingen, grappige echo’s... zoiets hadden 
de verzamelde hoogheden nog niet eerder 
beleefd. Het koninklijke museum was zeker 
een unicum. En daar bleef het succes niet bij 
voor Ludibundus, tot zijn eigen verrassing. 
Na de rondleiding reden alle blauwbloedi-
gen, in een lange stoet met al hun pronk-
voertuigen, terug naar het Palmstraalplein. 
Daar was snel een tribune gebouwd. Ze 
namen plaats op de voor hen gereserveerde 
eerste rij, omhoog turend naar de heldere 
nachthemel.
Klokslag 23 uur meldden vier boodschap-
pers: “De hernieuwde demonstratie van de 
palmstraalmast gaat van start!”
Subiet werd er vele malen OOOOOOH! en 
AAAAH! geroepen, met geestige klankbui-
gingen. Want plots staken de palmblade-
ren flitsend groen af tegen de sterrenlucht, 
bezaaid als ze bleken met gekleurde lichtjes. 
Ook de smaragden glansden spraakmakend. 
Hele rijen lampjes knipperden, aan en uit, 
korter en langer, uit en aan, wisselend van 
tint, steeds nieuwe afbeeldingen vormend. 
De Andrommische vlag werd zichtbaar over 
een gans palmblad, gevolgd door hemelse 
plaatjes van het paleis, de Parelbergen, de 
grote rivier en andere beroemde attracties. 
Ludibundus keek ontroerd toe. Wat gewel-
dig! Zijn mast was toch nog ergens goed 
voor en iedereen complimenteerde hem met 

de zeldzame lichtshow. 
Na afloop klom de hoogleraar IJzerstroet uit 
zijn commandotoren. Beneden op het Palm-
straalplein wachtte ook hem een gul applaus. 
Ludibundus drukte hem dankbaar de hand: 
“Professor, dat was een buitengewone ver-
rassing! Hoe hebt u dat toch zo rap voor 
elkaar gekregen?”
De geleerde zei bescheiden: “Tja sire, we 
voorzagen al dat het nog niet ging lukken 
met de straaltechniek, dus we dachten: laten 
we een plan B maken.”
“Dat hebt u heel goed gedacht. Ik beloon u 
met tien dukaten extra en een leren gordel 
voor uw wambuis.”
“Oh dank u, sire!”
De lichtshow was voorbij, maar het feest 
begon pas goed. Een salonorkest speelde 
op het podium in de Rozentuin en al snel 
zwierden de hoogheden galant over het 
gazon.
Zodra Fortia kon glipte ze weg, nog in haar 
rampjurk, zo rap mogelijk naar haar vrienden 
buiten in de paleistuin. Gedrieën aten ze 
marsepeingebakjes in een prieeltje en dron-
ken friszoet kersensap.
“Dat hebben we goed gedaan, hè?” zei Mas.
“O ja,” glunderde Aline. “Je zult zien, nu gaan 
ze de straaltechniek echt grondig onder-
zoeken. Zulke miskleunen zullen niet meer 
gebeuren!”
“Ik hoop het,” zei Fortia. “Maar daar ga ik nu 
niet aan denken. Het is feest!”
Die kostelijke zomernacht zaten ze nog uren 
te genieten. Tenminste, als ze niet aan het 
dansen waren... 
 
Tekeningen: Mara Goossens en Ruben 
Rodenburg

http://bo-en-de-babes.nl/reeds-verschenen/
http://bo-en-de-babes.nl/reeds-verschenen/
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Vitaal van start
Gezond en gelukkig zwanger

Auteur: Sanne Knijn 
ISBN: 978-90-903019-7-6
Uitgegeven in eigen beheer: vitaalvanstart.com

‘Vitaal van start’ is een informatief boek dat koppels met
een kinderwens en zwangere vrouwen begeleidt bij voe-
dings- en leefstijlkeuzes en hen laat begrijpen hoe het 
lichaam werkt en ook waarom er bijvoorbeeld zwanger-
schapskwalen ontstaan (en wat je hieraan kan doen).

T ijdens haar eerste zwangerschap wilde ze meer weten over hoe ze de ontwik-
keling van zichzelf en hun baby met voeding en leefstijl zo goed mogelijk kon 
ondersteunen. Vreemd genoeg is er over het algemeen wel veel vraag naar 
goede informatie, maar zijn er weinig gebundelde informatiebronnen beschik-
baar. Daarnaast wordt er veel verteld over wat je beter niet kan eten, terwijl het 
ook interessant en belangrijk is om te weten wat je juist wel zou ‘moeten’ eten. 

Sanne besloot om zelf op onderzoek uit te gaan. Ze startte een cursus ‘orthomoleculaire voe-
ding voor kinderen’ en deed veel research. Dat merk je trouwens aan de uitgebreide biblio-
grafie achteraan het boek.  Tot halverwege de zwangerschap voelde Sanne zich dan ook 
vitaal en gelukkig. Tot dat ze ineens last kreeg van bekkeninstabiliteit. Op advies van een arts 
bleef ze steeds meer thuis en als ze ging werken deed ze “bekken besparend” werk met tus-
sendoor veel oefeningen. De pijn bleef echter aanwezig en ze werd flink beperkt in haar dage-
lijkse activiteiten. Uiteindelijk deed Sanne, de ontdekking over het veelvoorkomend vitamine 
D- en magnesiumtekort onder vrouwen met ‘bekkeninstabiliteit’ waarop ze besloot deze twee 
voedingsstoffen extra in te nemen onder de vorm van supplementen. Binnen één week trok 
de pijn weg en herstelde ze van bekkeninstabiliteit. Dit was het moment dat Sanne besloot 
om haar research om te vormen tot een boek.

Het boek is onderverdeeld in drie delen. In deel één leer je wat gezonde en ongezonde 
voeding is, hoe dit, welke lichaamsprocessen beïnvloedt en wat hiervan de gevolgen kunnen 
zijn. Deel twee van het boek gaat specifiek in op de ontwikkeling van de moeder en die van 
de baby in haar buik. Het laatste deel geeft informatie over hormoon-verstorende en gifstof-
fen. De informatie in het boek heeft een grote maatschappelijke waarde. ‘Vitaal van start’ wil 
er mee  helpen voor zorgen dat baby’s gezonder worden geboren en dat vrouwen zich gezon-
der tot moeder kunnen ontwikkelen (zowel fysiek als psychologisch). Door nu als koppel en 
als zwangere vrouw te investeren in een gezond voedingspatroon en passende leefstijl wordt 
er gezorgd voor een gezonde(re) volgende generatie.

Redactie

N°1.
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De Natuurwetten van het kind
Een revolutionaire visie op opvoeding

Auteur: Céline Alvarez   
ISBN: 9789492626169                                 
Uitgever: Uitgeverij Horizon  

https://www.bol.com/nl/p/
de-natuurwetten-van-het-kind/9200000075900779/?

Een boek dat met recht een bestseller werd in Frankrijk, 
want niet minder dan tweehonderdduizend exemplaren 
gingen over de toonbank.

N eurowetenschappers zeggen het al lang: “Kinderen worden geboren met 
een natuurlijke aanleg om nieuwe informatie makkelijk op te nemen, om snel 
nieuwe dingen te leren. Maar de maatschappij, en dan in het bijzonder ons 
onderwijssysteem, belemmert dat natuurlijke leerproces. Een groot deel van 
onze kinderen verlaat de basisschool met een achterstand die gevolgen heeft 
voor hun verdere opvoeding.”

 
Een boek dat werd geboren uit de frustratie van auteur en onderzoekster Alvarez die 
uit analyses en studies merkte dat kinderen uit de lagere school in het actuele schoolsysteem 
niet voldoende werden voorbereid op de middelbare school. 

Een boek dat het emotioneel en mentaal proces beschrijft die de auteur doorworstelt om hier ver-
andering in te krijgen. Haar frustratie met de officiële instanties, alsook haar uitstekende resultaten 
op microniveau in haar microkosmos, een Franse kleuterschool.  Hiervoor was zij bereid, het offi-
ciële diploma van kleuterjuf te behalen. Ze ontdekt snel dat ze het wiel niet terug dient uit te vinden 
en ze zich kan beroepen op de materie van de legendarische onderzoeker en pionier Maria Mon-
tessori om haar theorieën verder uit te testen. De resultaten zijn verbluffend positief en dit ontgaat 
ook het ministerie van Frans onderwijs niet. Toch zal Alvarez niet onmiddellijk de erkenning krijgen 
die ze verdient. Het zal haar aanzetten tot  de creatie van een druk gevolgde blog waarin ze haar 
ideeën kwijt kan en die uiteindelijk zullen leiden tot het schrijven van dit boek.

Het boek is structureel goed opgebouwd uit drie grote hoofdstukken:
1. De kneedbare intelligentie van de mens,
2. Didactische hulpmiddelen,
3. De ontwikkeling van kernvaardigheden van de intelligentie”.
Dit zijn significante, onderbouwende, hoofdstukken met links en rechts, waar nodig enkele 
afbeeldingen en beschrijving van concrete praktijkvoorbeelden. 
Ook de bibliografie is indrukwekkend en beslaat maar liefst vijftien bladzijden. 
De auteur onthult werkelijk  een nieuwe manier om naar je kind te kijken en zijn of haar natuur-
lijke leerproces verder te ontwikkelen, thuis en op school.

N°2.
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Het nieuw leefboek voor kinderen 

Auteur: Theo Legters 

Het ‘Nieuwe Leefboek voor Kinderen’ is het vervolg op het succesvolle 
‘Leefboek voor Kinderen’ (2007). Opnieuw komt een groot aantal onder-
werpen aan bod, waarmee kinderen over zichzelf kunnen nadenken. 
Daarnaast bevat ook dit deel praktische tips om direct toe te passen. 
Theo Legters schreef dit boek naar aanleiding van talrijke vragen van 
kinderen die het ‘Leefboek voor Kinderen’ hadden gelezen. Dit nieuwe 
deel is ook geschikt voor wat oudere kinderen; van 10 t/m 14 jaar.

Kernthema van dit boek, dat de kinderen op hun eigen niveau aanspreekt, is weer het ontwik-
kelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Het ontbreken daarvan is altijd de oorzaak 
van tal van andere problemen, zowel op school als thuis. ISBN: 9789088400469

De leeuw in de muis 

auteur: Rachel Bright

‘De leeuw in de muis’ is een mooi prentenboek over een muisje dat zo 
moedig wil zijn als een leeuw. Gaat hem dat lukken?

In de leer bij de leeuw
Een klein muisje voelt zich door zijn formaat niet gezien en onbegre-
pen en kijkt (letterlijk) enorm op tegen de leeuw, die met zijn luide 
gebrul door iedereen gehoord wordt. Het muisje besluit, ondanks 

zijn angst, in de leer te gaan bij de leeuw. Maar als hij eenmaal neus-aan-neus staat met het 
machtigste roofdier op aarde, blijkt dat er in die stoere leeuw ook een bang muisje verstopt 
zit. ISBN: 9789025766146

ik ben ik 

auteur: Mira Lobe

Ik ben ik vertelt het vertederende verhaal van een geruit beestje met 
lange flaporen en een bonte staart. Hij vraagt zich af wie hij is en ver-
gelijkt zichzelf met allerlei dieren. Maar steeds blijkt dat hij niet het-
zelfde is. Tot hij bedenkt: Ik ben gewoon ik.

Kinderen leren door dit boek dat ze uniek zijn en dat iedereen mag 
zijn wie hij is. Zo helpt Ik ben ik hun zelfvertrouwen te vergroten.

Op de schutbladen (voor en achter) staat een eenvoudige werktekening om zelf een ‘ik-
ben-ik’ te maken. Lieve uitgave die jonge kinderen laat zien dat iedereen anders is, dat dit 
goed is en dat je blij mag zijn met wie je zelf bent. Vanaf ca. 4 jaar. ISBN: 9789051162912
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Werken aan je zelfbeeld

Auteur: Marije Kuin 

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. 
Maar als je de hele dag door denkt dat je niet goed genoeg bent 
en daardoor slecht in je vel zit, is het tijd om er wat aan te doen. 
Deze zelfbeeldtraining helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen. 
In deze groepstraining ga je samen met kinderen of jongeren die 
hetzelfde hebben en met je trainers de oefeningen uitvoeren.

Dit werkboek bevat materiaal dat je tijdens de groepstraining nodig 
hebt. Je vindt hierin informatie over het zelfbeeld, formulieren om in te 
vullen en omschrijvingen van de oefeningen. ISBN: 9789036806404

Leer je kind Zelfvertrouwen 

Auteur: Richard Woolfson

Ouders hebben een grote rol in het begrijpen en stimuleren van 
de emotionele en sociale behoeften van hun kind. Maar hoe pak 
je dat verstandig aan bij kinderen van 4 tot 12 jaar? 

Dit boek bevat advies van experts, belangrijke opvoedstrate-
gieën en praktijkvoorbeelden. Leer je kind zelfvertrouwen onhult 
de geheimen van het opvoeden tot gelukkige, sociaal goed fun-
tionerende kinderen vol zelfvertrouwen. ISBN:  9789047503040

Gratis E-book: 
Zelfvertrouwen en zelfbeeld bij kinderen 

http://www.rsgm.nl/documenten/presentatie opvoeding-
sochtend zelfvertrouwen en zelfbeeld 3 oktober 2017.pdf

Een leuk kort boekje met directe tips om te gebruiken. 
Zelfvertrouwen is het sleutelbegrip voor de succesvolle 

ontwikkeling van een kind. Het is cruciaal voor wie kinderen zijn en wat ze willen worden. 
Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in of op jezelf hebt. Het is het vertrouwen dat je 
op eigen krachten taken en mogelijke hinderpalen aankan. 

http://www.rsgm.nl/documenten/presentatie opvoedingsochtend zelfvertrouwen en zelfbeeld 3 oktober 20
http://www.rsgm.nl/documenten/presentatie opvoedingsochtend zelfvertrouwen en zelfbeeld 3 oktober 20
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PURECHILD

Abonneer u kosteloos op de digitale versie via onze website: 

WWW.PURECHILD.BE

Digitaal magazine: 
Wat een integrale opvoedkundige 
visie op het kind promoot. 

 

Netwerk: 
Van mensen die op een natuurlijke 
en holistische manier met kinderen 
werken. 

 

Filosofie: 
Het benaderen van kinderen met  
een open geest. 
 

Praktijk: 
Ouders en opvoeders handvaten 
geven om deze visie in de praktijk  
te brengen. 
 

Samenwerken: 
Spreekt ons gedachtengoed u aan?  
Kijk voor de diverse mogelijkheden 
op onze website: 
www.purechild.be 
Voor contact: 
info@purechild.be

WWW.PURECHILD.BE

Zie ons
promofilmpje:

https://www.youtube.com/
watch?v=LGvljppqYVk&t=1s

www.purechild.be

info@purechild.be

http://WWW.PURECHILD.BE
https://www.youtube.com/watch?v=LGvljppqYVk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LGvljppqYVk&t=1s
http://www.purechild.be
mailto:info%40purechild.be?subject=
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Katlien Bridoux, Briony Vanden Bussche, Eva Storm, Yves Boone, Sandra Bolte, Martine Prenen, 
Hein Van Elteren, Charlotte Bosteels, Jurgen Bex, Rudy Van damme, Vanessa Lauwers, Hilde Van 
Bulck, Nancy De Smet, Christel Stevens, Wim Belt, Lies Ameeuw, Jos Maes, Sabine Maes, Mieke 
Praet, Ina Vandenberge

Contact:info@purechild.be

Wil je dit boek ook graag 
in je boekenkast?
Stuur een mail naar
info@purechild.be

Kijk op:
https://www.youtube.com/watch?v=iDpaZLxv2Ss

Magdalena Troch
Daniëlla Sloots

https://www.facebook.com/
PureChildDutch/

Neem ook een kijkje op
PURE FOOD FOR CHILDREN
https://www.facebook.com/
groups/135512829829146/

PURE CHILD
LIKE ONS OP FACEBOOK!

www.purechild.be
info@purechild.be

mailto:info%40purechild.be?subject=
mailto:info%40purechild.be%0D?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=iDpaZLxv2Ss
https://www.facebook.com/PureChildDutch/
https://www.facebook.com/PureChildDutch/
https://www.facebook.com/groups/135512829829146/
https://www.facebook.com/groups/135512829829146/
http://www.purechild.be
mailto:info%40purechild.be?subject=

