
 

Kinderen krijgen veel, maar krijgen zij ook wat ze nodig hebben? 

Nederland, wakker worden...voorkomen is beter dan genezen. 
Wij doen hierbij een oproep aan jong en oud in onze multiculturele samenleving om het 

Christoffel Appèl “onze kinderen zijn de toekomst” te ondertekenen vanuit respect voor het 
leven. Een kind is een geschenk…ontwikkeling moet gestimuleerd worden! Er is veel wijsheid 
onder de mensen…het wordt tijd dat wij allemaal onze positieve stem laten horen, kennis en 

ervaring delen, taboes doorbreken, openheid creëren en krachten bundelen. Stapje voor stapje 
en met veel geduld kunnen wij bouwen aan een betere wereld… een creatief proces. Geef elkaar 
die ruimte en respecteer de gang van de natuur.In de kern draait alles in de wereld om de liefde 

van ouders voor hun kinderen. 

 

Wij zijn de wereld, Wij zijn de kinderen 

Laat je positieve stem horen 

Initiatiefnemers, beschermheren en ambassadeurs roepen op  

Teken het Christoffel Appèl, het landelijke burgerinitiatief 

waarin het Welzijn van het kind centraal staat op 
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Mensen creëren meer veiligheid en grotere welvaart door met elkaar samen te werken 

in plaats van met elkaar te strijden. 

Positief opvoeden, passend onderwijs en hulpverlening naar behoefte 

Voor alle kinderen van zwak, gemiddeld tot en met hoogbegaafd 

In de bundeling van positieve kracht rondom het kind  

staan we samen sterk. Het begint met jouw initiatief om te tekenen, 
daarmee stem je in met jouw intentie om mee te bouwen aan  

een wereld van Vrijheid en Respect. 
 

Een beter testament kunnen wij niet achterlaten 

voor de toekomst van onze kinderen.  

Onafhankelijk van politieke gezindheid, geloofsovertuiging en maatschappelijke positie, kunnen we samen bouwen aan 

een samenleving, waarin verschillen gerespecteerd worden en veiligheid, gezondheid en welvaart voor iedereen 

bereikbaar is. 

Helpende hand bieden? Stuur  deze flyer  gerust door naar geïnteresseerde familie, vrienden en collega's of print hem 

uit en hang hem zichtbaar op. Met jouw positieve aandacht voor jezelf en je medemens in jouw eigen omgeving moet 

het toch lukken om met alle mama’s en papa’s, opa’s en oma’s, leerkrachten, middelbare scholieren en studenten, 

familieleden, buren, vrienden en collega’s een record aantal handtekeningen bij elkaar te krijgen. 

 

 


