
  

 

 

  

5 mei 2012 De dag van de Vrijheid 
Bevrijd kinderen uit hun keurslijf...laat ze zijn wie ze zijn. 

Stuur deze mail door naar vrienden....teken hier het Christoffel Appèl met 
jouw intentie! 

Het welzijn van kinderen centraal stellen gezin, in het onderwijs 

en in de 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. 
  

 

 

De  Nieuwe Tijd 

 Jij mag zijn wie je bent, 

Laat het licht in je schijnen,   

steek er anderen mee aan, 

geef je pure zelf!   

Wij, fundamentleggers, ambassadeurs, burgemeesters 

en alle 2572 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. 

 

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


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. 

Weer een  aantal hartverwarmende reacties in het Christoffel Appèl:  

*Kinderen zijn onze toekomst. Ik ben heel blij dat zoveel mensen daar serieus mee 

bezig zijn. 

De kinderen van nu zijn zo sterk. Met steun van ons als volwassenen zullen zij onze 

wereld  verlichten. 

*Ik wens onze kinderen toe dat zij kunnen opgroeien in een wereld 
die geen verborgen agenda's 

kent en de verbinding met de Bron volop erkent. Aan die wereld werk 
ik mee. 
  

*Mooi initiatief voor de toekomst van onze kinderen dat wijd en zijd 
ondersteuning verdient. 

Investeren, dromen, ontdekken, geloven en groeien... 
  

*Samen sterk, hand in hand.... voor de kinderen van Nu en alle 

Kindjes die nog komen gaan. 
  

  
Onze Beschermheer Burgemeester Hubert Bruls wordt binnenkort 

Burgemeester van Nijmegen. Frans in ik hebben, om onze trouwdag te vieren, in 

februari twee dagen in Nijmegen doorgebracht, wat een prachtig historische stad! 

Wij wensen burgervader Hubert Bruls naast succes, samen met zijn gezin een 

mooie tijd in Nijmegen en een goede afronding in Venlo.  
   

 
  
Burgemeester Hubert Bruls met zijn gezin bij de Wereldvredesvlam in Venlo tijdens onze boekpresentatie 
`Kinderen met een Boodschap` ..de hele impressie is te vinden onder columns 
  
 

 

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


 

Nationale bevrijdingsdag en 2012 
De vele hartverscheurende en indrukwekkende verhalen over de oorlog mogen niet 

vergeten worden...soms na tientallen jaren van zwijgen, of vlak voor de dood, komt 

een persoonlijk verhaal naar boven. Gezwegen om te overleven, weggestopt 

 omdat het teveel pijn deed, gezwegen om anderen te sparen, vooral je eigen 

kinderen. Mijn ouders (christelijke achtergrond, neutraal in het leven staande) 

hebben wel het een en ander verteld over voedsel tekort, de bombardementen, hoe 

zij dit beleefd hebben, weliswaar op een manier die mij nooit heeft afgeschrikt. Zij 

woonden in Den Haag en hebben de deportaties van de Joden van dichtbij 

meegemaakt. Mijn moeder beviel van haar eerste kind toen mijn vader te werk 

gesteld was in Rusland. Mijn vader heeft over zijn verblijf in Rusland nooit iets  

losgelaten.  Wel over het feit  dat hij gevlucht was uit Rusland en ondergedoken 

was en hoe spannend het was om  als chauffeur  in een  ambulance door Den Haag 

te rijden, hij kon immers ieder moment opgepakt worden. Hij kwam daardoor 

overal en was dus in de gelegenheid om soms wat voedsel te bemachtigen.  

Het meest indrukwekkend vond ik het boek tussen de boeken, waarin 

alleszeggende tekeningen en foto's te zien waren over gebeurtenissen in  

concentratiekampen. Ik dank mijn vader dat hij het aandurfde dit boek in huis te 

hebben, toen werd het tastbaar...ik begreep!  
  
Bevrijd kinderen uit hun keurslijf...laat ze zijn wie ze zijn. 
  
Wij dragen bijna allemaal bewust of onbewust nog een staartje mee van de oorlog, 

van wat wij daarna meemaakten in onze gezinnen, op school en in de zorg...het 

afstandelijke, het van bovenaf opgelegde, breekt menigeen bewust of onbewust 

nog steeds op. De wil, het doen en laten van de mens is eruit geslagen, 

gehersenspoeld, mensen ondergingen deze vernederingen of moesten toezien dat 

dit bij anderen gebeurde..dat nooit meer! Toch gebeurt dit nog dagelijks in vele 

landen, de dictatuur bepaalt. Het is onvoorstelbaar moedig als mensen in opstand 

komen...het is onvoorstelbaar moedig van de Daila Lama en de tibetanen om de 

vrede in henzelf te handhaven om de wereld te verlichten, ondanks de 

onderdrukking. Ik maak weer de sprong naar ons Nederland. Zij wij allen echt 

bevrijd? Een percentage kinderen van Nu hebben het nog zwaar te voorduren...de 

van generatie tot generatie overgebrachte gewoonten die helaas nog niet 

doorbroken zijn...geestelijk, lichamelijk en sexueel misbruik komt meer voor dan 

we denken. Het laatste bericht hierover is, dat kinderen in pleeggezinnen en 

jeugdtehuizen veel meer geconfronteerd worden met sexueel misbruik dan 

kinderen in gewone gezinnen...mijn hart huilt als ik dit soort dingen lees, en ik 

spreek hard op sorry lieve extra kwetsbare kinderen voor het feit dat je niet in een 

veilige omgeving verkeerd. 
  
Het is van wezenlijk belang dat de kinderen van Nu zelf logisch en kritisch leren 

nadenken, probleemoplossend en creatief zijn. Dat zij gebruik maken van hun eigen 

intuïtie en hun diepste innerlijke kennis. De kans krijgen om hun leven op te 

bouwen rond bewustzijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.  
  
Kinderen die in hun liefdevolle kracht staan, begrijpen dat eerlijk handelen en 

verantwoordelijkheid nemen heel gewoon is en zullen in de toekomst zorgen voor 

die veilige omgeving, voor zichzelf en voor anderen, m.n. de 

zwakkeren...zij kunnen in Harmonie leven. Zij zullen zich op diep liefdevol niveau 

verbinden met de wereld, de vrede die zij uitstralen heeft effect op de hele wereld. 

Ik voel me één met hen, sinds ik het proces tot de oorsprong doorlopen heb.  
  
 

 



 

Als wij burgers onze kinderen op deze wijze in hun ontwikkeling willen begeleiden, 

zullen wij de hand in eigen boezem moeten steken...i.p.v. een ander of het systeem 

de schuld te geven.  
Met de kinderen van Nu is niets mis, het zijn wij, de volwassenen die nog veel te 

leren hebben 
op gebied van openheid, omgaan met gevoelens, verbondenheid vanuit het hart.   
  
Het voelt als mijn taak dit werk te doen, hiervoor ben ik op de wereld 

gekomen...Harmonie, de Verbinding met God, met al wat is...dat ene 

"Higginsdeeltje" dat de wetenschap maar niet kan aantonen. Vanaf 2006  leef ik in 

deze liefdevolle energie van hartverbinding...in dat jaar kreeg ik de opdracht om 

het boek de "Verbinding met God te mogen beschrijven...om anderen de weg te 

wijzen naar de Kern, de Bron...te leren over de logica en intelligentie van het leven.  

De kinderen van Nu verdienen het dat volwassenen deze kennis en ervaring tot zich 

nemen...om in gezin, onderwijs en zorg een omslag te maken... 
  
Het jaar 2012 is een bijzonder jaar, een keerpunt volgens de Maya's, waarmee ik 

me nauw verbonden voel. Ik ben er niet bang voor, ik zie de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Het Christusbewustzijn, de Boeddha in ons is ontwaakt. Mijn 

boek "De Verbinding met God" is een geschenk...het voedt ons, geeft ons de kans  

om na te denken over ons gedrag, te leren over de logica en intelligentie van het 

leven, hoe we onszelf en het leven van anderen kunnen verbeteren, hoe we kunnen 

leven in Harmonie.  
  
2012 Zonder de wijsheid van de Maya's, Jezus Christus en Maria Magdalena, 

Boeddha, de profeten, dus "De Verbinding met het Goddelijke", is het leven, het 

onderwijs, de opvoeding en de zorg niet compleet....met het toepassen van deze  

wijsheid kunnen we de overgang naar Harmonie versnellen. 
  

Lesmateriaal  

Met een aantal mensen in Nederland ( met verschillende talenten) en zijn we 

voorzichtig aan het onderzoeken hoe we vanuit de informatie in het Boek de 

Verbinding met God geschikt lesmateriaal kunnen maken voor scholen. Het 

spirituele aspect, de kernkwaliteiten van het leven, moet in de praktijk toepasbaar 

zijn en lezen, taal en rekenen, muziek, lichaamsbeweging,  etc met elkaar 

verbinden. De manier waarop ik les kreeg om de Verbinding met God te kunnen 

begrijpen, heeft me zo geraakt..leren is leuk en logisch op die manier! Ik heb me 

derhalve ook in verbinding gesteld met Luc de Vries, die de Steve Jobsscholen in 

Nederland wil introduceren. De eerste kennismaking verliep zeer prettig...en er 

waren veel overeenkomsten in de wijze waarop hij en ik kinderen vernieuwend 

leren willen aanbieden. Het verhaal iPad op scholen, geeft me weldegelijk een 

dubbel gevoel...enerzijds zijn er kinderen die niet tegen electrostraling kunnen, 

anderzijds werd ik juist door het Universum gestimuleerd om gebruik te maken van 

de computer om kennis op te zoeken..En zonder computer had ik nu niet met jullie 

allen kunnen verbinden. Ik heb inmiddels hun uitnodiging voor het congres in mei 

ontvangen en me ingeschreven...in ieder geval al goed om mee te mogen 

brainstormen en te weten wat er in den landen speelt. 

  

__________________________________________________________ 
  
De CITO Toets...het droombeeld van menig politicus 
De Citotoets staat op vele scholen en bij ouders ter discussie..er is meer dan taal 

en rekenen! 

Lees  hier Lees de column met indrukwekkende ingezonden stukken.  
 

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


 

De regering is gevallen 

  

De bezuinigingen op het Passend Onderwijs zijn voorlopig van de baan. Het 

Ministerie van Onderwijs heeft bekendgemaakt dat ook na 2013 de bezuinigingen 

van de baan zijn.  

zie artikel van de Algemene Onderwijsbond. 

  

We zijn nog niet gerustgesteld over het feit dat er is medegedeeld dat de 

bezuinigingen 

rondom de PGB's en Passend onderwijs van de baan zijn,  

zie deze brief van De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs 

(LBBO)  aan de leden van de Vaste Kamer Commissie Onderwijs 

__________________________________________________________________ 

  
Zembla: ziek van je mobieltje. 
  
Op onze oproep voor een documentaire van Zembla hebben we van diverse mensen  

reacties ontvangen, onze hartelijke dank! Een van de reacties was van Eric Busman 

en zijn dochter. Beiden zullen de programmamakers van Zembla op camera te 

woord staan, zodat  

Zembla zowel een verontruste  ouder als een jongere aan het woord kunnen laten 

die last 

hebben van electrostress.  
  
Deze uitzending is verschoven van 11 mei naar 1 juni a.s. om 21.20 uur Ned.2.  
  
De mobiele telefoon: houdt hem niet tegen je oor, draag hem niet in je binnenzak 

en leg hem niet vlak naast je op het nachtkastje. Want de straling die ons mobieltje 

uitzendt, is mogelijk kankerverwekkend, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie die 

vorig jaar onderzoek deed naar gezondheidsrisico's en mobiel bellen. Het 

wereldwijd toenemen van hersen- en oortumoren brengt de WHO in verband met 

langdurig bellen. Vooral kinderen lopen risico, omdat telefoonstraling dieper in het 

kinderbrein binnendringt dan bij volwassenen. Om kinderen te beschermen hebben 

landen als Frankrijk en Oostenrijk mobiel bellen op scholen verboden. In Nederland 

is het opvallend stil. In Zembla aandacht voor de onderschatte gevaren van de 

mobiele telefoon.  
  
Ellen Vader heeft speciaal voor deze gelegenheid een document voor ons 

samengesteld met  veel informatie over gezondheidsrisico's en straling. 

Ervaringsdeskundige Johan verwijst ons naar zijn blog een aangrijpend relaas 

"vluchten kan niet meer", evenals Hanneke Koppen, zie hier haar verhaal " 

Gemeenteambtenaar totaal overgevoelig geworden voor elektromagnetische 

straling.  
  
Verder verwijs ik naar het verhaal van Annie, mijn vroegere oppas in mijn boek "De 

Verbinding met God" dat veel inzicht geeft. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aob.nl/default.aspx?id=12&article=48895
http://www.lbib.nl/userdata/brief%20LBBO%20vaste%20commissie%201-5-2012.pdf
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/file/kinderen%20en%20straling%20(1).pdf
http://www.ehs-ervaringen.nl/blog/voorgeschiedenis-2/voorgeschiedenis/
http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/6315/gemeenteambtenaar_totaal_overgevoelig_geworden_voor_elektromagnetische_straling.


 

Toen Linda van Hulsen, Jeannette Steegmans en ik het boek "Kinderen met een 

Boodschap" presenteerden" bij de Wereldvredesvlam in Venlo, hebben wij na afloop 

het gedicht 
 "Kinderen van Nu"  van Linda in een mooi lijstje cadeau gekregen.  

Dit gedicht staat niet het het boek.  

Een mooi afsluiting voor deze nieuwsbrief met het thema  "bevrijding".  
  

  

 

Kinderen van nu 

 
Kinderen van nu jullie hebben een zware taak. 

Kinderen van nu, zo puur, oprecht en liefde gevend. 

De spiegel die jullie laten zien maar al te vaak. 

Dat jullie het zijn naar liefde strevend. 

 
Wij kunnen veel van jullie leren. 

Als we maar luisteren naar jullie stem. 

En niet ontkennen al die keren. 

Jullie trekken al zo vaak aan de rem. 

 
Onze emoties weerspiegeld door jullie gedrag. 

En dan zeggen: “Wat is er mis met de jeugd”. 

Het is gewoon een hard gelag. 

Dat jullie iets willen veranderen doet me deugd. 

 
Laat ons maar zien waar het aan schort. 

Er is nog heel veel te doen. 

Confronteer ons maar met ons tekort. 
Zodat we later kunnen zeggen, dat was gelukkig toen 

 
Linda van Hulsen 

  

  

 

 

 

 

 

 



In liefde en dankbaarheid! 

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

plaats een reactie op 
 

www.onzekinderenzijndetoekomst.nl 
 

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

 
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, Roze van buiten en zwart van binnen/een boek dat gaat over sexueel 
misbruik, inzichtkaarten en het boek over Magnesium 

 
Lees meer/bestel in onze webwinkel www.babyfuture.nl 
 
 
Je kan je hier persoonlijk aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief. 

  

  

© Ingrid Rouleaux | 2012-02-01 
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