
 

Nieuwsbrief 23 februari 2012 - veel nieuws, misschien wel het meest motiverend filmpje,  

                                                        en ons persoonlijk verhaal over jonge boodschappers, 

                                                        die niet  in het huidige onderwijssysteem passen...    

                                                        onze actie naar de overheid betreft passend onderwijs  

                                                        tot slot...The Greatest love of all. 
                                                 

Het welzijn van kinderen centraal stellen in  gezin, onderwijs 

en hulpverlening, is een noodzaak voor onze groeibriljantjes. 
Kinderen die lekker in hun vel zitten, weten hun weg te vinden 

naar Geestelijk, lichamelijk en financieel welzijn in balans. 
  

 

2012...Geef je pure zelf 

Wij, fundamentleggers, ambassadeurs, burgemeesters 
en alle 2080 enthousiaste en betrokken ondertekenaars 

van het Burgerinitiatief Christoffel Appel 
waaronder vele ouders, leerkrachten, hulpverleners, organisaties 

en diverse bekende personen ... Chantal Janzen, Pim van Lommel e.a. 

willen ouders, leerkrachten, hulpverleners en overheid graag laten delen in 

onze brede ervaring met positief omgaan met kinderen en in onze gezamenlijk 
gedragen visie over veranderingen in educatie en in gezondheidszorg 

die nodig zijn voor de ontwikkeling van een gezonde samenleving. 

Wij verbinden met elkaar om in gesprek te kunnen met de overheid,  
om kennis en ervaring te delen, om zichtbaar te maken  

dat er ook veel goeds gebeurd, er veel wijsheid is, waarmee we elkaar 
in praktische zin op de werkvloer,  en in het gedachteveld positief kunnen versterken. 

Kijk naar kansen en talenten in plaats van problemen en gebreken.  
Toevallig op 02-02, de dag dat Alexander en Maxima 10 jaar getrouwd waren, stond de 

teller van het Christoffel Appèl precies op 2002 . 7 dagen later waren er al weer 55 

handtekeningen bijgekomen, waaronder Mathijs Ter Bork, leerkracht van het jaar 2010, 

primair onderwijs...Kijk naar kansen en talenten in plaats van problemen en gebreken.  

  

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php


Onze jonge boodschappers, de kinderen van Nu passen niet in het huidige 

onderwijssysteem 

velen worden er letterlijk ziek van... lees ons persoonlijk verhaal onder column  

__________________________________________________________________ 

Wetsvoorstel Passend onderwijs - Wij  komen in actie! 

Loesje: "als passend onderwijs niet past, mag ik het dan ruilen?" 

Op 6 maart wordt er door het onderwijs breed gestaakt tegen bezuinigingen en nadelige 
effecten 
voor leerlingen van de conceptwet passend onderwijs.  

 
Ook wij, OKZDT gaan,  namens alle ondertekenaars van het Christoffel Appèl, tot 

actie over  
naar de overheid betreft het  Wetsvoorstel Passend onderwijs en ouderparticipatie 

.. omdat de voorgestelde  bezuinigingen m.n. voor de zorgleerling de kwaliteit van onderwijs     

   doet     
   verminderen, waardoor de kans op vermeerdering van gedragsproblemen toeneemt,  
   waardoor  de zorgvraag en ongewenst gedrag in de samenleving kan toenemen,  een 
   tendens die de samenleving op lange termijn meer geld kost en verschuift naar een 
   samenleving 
   die meer kinderen/volwassenen keihard buiten de boot laat vallen/in de kou laten staan. 

.. omdat elk kind het basisrecht heeft op natuurlijke en passende educatie. 

.. omdat docenten  meer ruimte voor creativiteit,  zinvolle ontwikkeling en vruchtbare  

   samenwerking nodig hebben 
.. omdat de nadruk van de overheid teveel op prestatie en groepsnorm ligt 
.. omdat de positie (recht van vrijheid)  van ouders wordt verzwakt ipv versterkt 
.. omdat een onafhankelijke ondersteuning en bemiddeling voor ouders ontbreekt 
.. omdat uiteindelijk de school de eindbeslissende is in voorkeurkeuze van school 

.. omdat ouder participatie, de betrokkenheid van ouders in het onderwijs gewenst is 

.. omdat we gezamenlijk van mening toegedaan zijn  dat educatie anders kan, positief en  
   zinvol. 
.. omdat wij de overheid in het hart willen raken. 
.. omdat wij geloven in de kracht van mensen. 
.. omdat we duurzaam willen investeren in de jeugd, investeren in een gezonde toekomst  

Met medewerking van  Bram Dobbelaar, een ouder die zich ook sterk maakt voor al deze 
punten,  
stel ik naast het Beleidsplan ( opgesteld i.s.m. met docenten, ouders en jeugdhulpverleners 

m.m.v. een aantal ambassadeurs)  een brief hierover naar de tweede kamer op... 
We zullen je deze brief de volgende week doen toekomen.  
 
We vragen wederom jullie medewerking om dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden, want 
hoe meer handtekeningen op het Christoffel Appèl, hoe beter natuurlijk.. 
__________________________________________________________________ 
Ouderinitiatieven 

Via het netwerk ouderinitiatieven , kregen wij een enquête toegestuurd van de St. Lobo over 
de wetswijzigingen in het passend onderwijs.  Uitgebreide informatie en de mening van 
ouders vind u hier De nationale onderwijsgids heeft het kort samengevat.  
Operatie Dalmatiër is een initiatief van ouders uit Leiden e.o., met een kind in het SO of het 
SBO, of een kind met een 'rugzak' in het regulier. Zij maken zich net als wij  zorgen om de 
invoering van passend onderwijs en maken zich ook sterk voor een goede wettelijke positie 

van ouders. Ouders willen graag een volwaardige educatieve partner van de scholen zijn als 

het gaat om de ondersteuning en zorg voor hun kinderen. ...daarom teken voor 5 maart  hun 
petitie hier 

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/columns.php
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/ANP/Speciale+scholen+maken+het+verschil/8918/Aanbieding-petitie-passend-onderwijs-De-mening-van-ouders
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/ANP/Speciale+scholen+maken+het+verschil/8918/Aanbieding-petitie-passend-onderwijs-De-mening-van-ouders
http://petities.nl/petitie/operatie-dalmatier


Opmerkelijk 

Misschien wel de meest motiverende video boodschap aller tijden 
Jij bent de enige die jouw realiteit creëert. Niemand kan voor jou denken, niemand anders 
kan dat, alleen jij, ieder stukje van jou. Er is slechts een stroom van welzijn dat vloeit. Het is 
een stroom van pure energie...bekijk het filmpje hier  

Christoffel als inspirator van kind en reiziger 
dit artikel is geplaatst door Rob van der Poel in de nieuwsbrief van Het kind 

Jim van Os zet de wereld van schizofrenie op zijn kop, schizofrenie is geen ziekte. 

En al helemaal geen genetische ziekte. Wat hem betreft is over tien jaar ook de 

naam schizofrenie verdwenen... lees hier verder 

Autisten aan het werk, beeldvorming rond autisten 

Onlangs verscheen dit artikel in een aantal dagbladen, ze zijn sociaal onhandig, 

snel afgeleid, en ze worden nooit de gangmakers op een bedrijfsborrel. Maar 

autisten kunnen ook van onschatbare waarde zijn op de werkvloer, een interview 

met Jaap Brand en Carlo Post van Autisme Ten Top. 

Petitie Waarheid en waarheidsvinding in het (familie) recht 

In het familierecht wordt  geklaagd over het ontbreken van "waarheidsvinding"en 

het ontbreken van  contrôle daar op, zie petitie .  

Er kwamen ineens mensen op mijn pad met verhalen over uithuisplaatsingen die 

volgens hen niet in de haak waren en veel leed heeft veroorzaakt zowel bij kinderen 

als de ouders.  

Nu kan  ik hier geen oordeel over vellen, maar ik vind het  wel de moeite waard om 

hier aandacht aan te besteden. Een van de mensen heeft me gewezen op Nico Mul, 

ervaringsdeskundige. Nico blijkt zich al jaren verdiept te hebben in de procedures 

van uithuisplaatsingen waar ouders het niet mee eens zijn, waar hij ouders tot 

steun kan zijn.  

Zie hier zijn filmpje en PDF bestand met informatie 

Stiltemedidatie "Stadsverlichting" 

Elsentia in Roermond opent haar deuren iedere 2e zondag van de maand voor een 

gezamenlijke en krachtige stiltemeditatie van 20-21.00 uur. Het betreft een 

landelijk initiatief "Stadverlichting", op een andere manier met elkaar omgaan en 

ontmoeten en een bijdrage leveren aan een mooiere samenleving. In stilte luister je 

naar een intelligentie die groter is dan die van ons eigen denken! 
Gratis deelname, info en aanmelden www.elsentia.com 

 

Op aanvraag van ouders, docenten en zorgverleners e.a. geef ik workshops en 

lezingen op scholen, bij buurtverenigingen en instellingen.  

http://www.youtube.com/watch?v=fvXghIPLyvI&feature=email
http://hetkind.org/2012/01/14/christoffel-als-inspirator-beschermer-van-kind-en-reiziger/
http://www.anoiksis.nl/content/psychiater-jim-van-os-pleit-voor-het-belang-van-omgevingsfactoren-bij-de-verklaring-van-schi
http://www.autismetentop.nl/docs/2011/artikel-fd-persoonlijk.pdf
http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZiChPsNzi38
http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf
http://www.elsentia.com/


Een workshop of lezing geven en daarna met elkaar in gesprek gaan/ontmoeten is een 
wederkerig proces waarin ik ook altijd weer van anderen leer. Info/aanvraag hier 

Elkaar ontmoeten, inspireren en verbinden, kennis en ervaring delen 
De rondetafelgesprekken/ontmoeting met Ingrid in Roermond vinden weer plaats 
op  
woensdagmiddag 29-02-2012 van 14.30 tot 16.30 uur en  
woensdagmorgen 28-03-2012 van 10.00 tot 12.00 uur 
Bijdrage € 10,- incl koffie en thee. Alleen mogelijk als er gereserveerd is 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Thank You Whitney Houston 

I hope your soul will find the greatest love of all 

Een uitzonderlijk talent en uitzonderlijk mooie vrouw heeft onze aarde verlaten.  

Haar liedje The greatest love of all, hier te beluisteren  

heeft mij en velen met mij bijzonder geraakt... 

* I believe the childeren are the future, teach them well... 

ik heb het nummer diverse keren tijdens mijn  lezingen ten gehore gebracht 

de tekst staat achterin mijn boek "Een Bundeling van Positieve Kracht rondom het 

Kind" 

de tekst geeft precies weer  wat ons te doen staat... 

 * laat onze kinderen al hun schoonheid van binnen zien 

* the greates love of all!  

 

In Liefde en dankbaarheid! 

volg de uitgebreide rondleiding,  
bekijk de filmpjes, lees onze columns 

plaats een reactie op 
 

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl 
 

Het Christoffel Appèl is van alle ondertekenaars, 
een warm hart voor de kinderen van Nu  

 
 

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/lezing.php
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/contact.php
http://www.youtube.com/watch?v=Pbp6W4N1N9s
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php


word ook lid/sympathisant 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

Een bundeling van positieve 

kracht rondom het kind 

€ 10,- 

De Verbinding met God  

€ 22,- 

Kinderen met een boodschap 

€ 10,- 

Boekenset 3 

€ 33,- 

Leven met hooggevoeligheid, Ontmoet Jezelf, Fluisterkind, Ontwikkeling stimuleren, 

Engelenkaarten, inzichtkaarten en het boek over Magnesium e.a. 
 
Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl 
 
 
Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief. 
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http://www.babyfuture.nl/
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/nieuwsbrief.php

