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* Ontdek de waarde van jouw Passie
Jan Hut en Ursula Appolt zullen ons introduceren en meenemen in ’The Art of Hosting’. Dit is een aanpak om
groepsgesprekken aan te gaan, die je in staat stellen om de intelligentie van de hele groep volop te benutten. Het
zal je daarom niet verbazen dat The Art of Hosting onder andere toegepast wordt bij organisatieontwikkeling.
Met name wanneer er draagvlak van iedereen wordt beoogd.
Heidi Leenaarts en Freek Rooze zijn erbij als actief betrokkenen vanuit United by Passion. Zij delen aan het
begin van de bijeenkomst waar United by Passion nu staat. De bijeenkomst laat ons samen ontdekken waar bij
eenieder de energie zit om mee te bouwen aan de gedeelde droom van de passiegedreven samenleving.
•
•
•
•

Hoe ziet die droom voor elk van de deelnemers eruit?
Welk gevoel roept het bij je op?
Wat wil jij doen met je Passie?
En hoe is deze Passie van waarde voor jouw omgeving?

Tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelden:

21 september, 14:00 - 17:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur
Aquarius Paviljoen, Anton Schleperspad 10, 1066 BV Amsterdam
Geen kosten; consumpties zijn voor eigen rekening
Freek Rooze, info@freekrooze.nl, tel: 06-54966327

* Wandelbijeenkomst ‘Je wens laten groeien’ in Arnhem
Anja van Rijswijk en Esther Veenendaal nodigen je uit voor een echte wandelbijeenkomst. Wandelen in de
natuur draagt bij aan een gevoel van rust; even weg uit de hectiek van alledag. Ook reikt de natuur je wellicht
inzichten aan over je eigen proces. Welk moois groeit er in jou? Op pagina 2 lees je hun inspirerende opzet.
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelden:

Zaterdag 19 september, 13.00 – 16.30/17:00 uur
Arnhem - Oosterbeek
Geen kosten; consumpties en ov-kosten zijn voor eigen rekening
anjavanrijswijk@hotmail.com of esther.veenendaal@agentschap.nl

* Ervaar de kracht van het zwermbrein
Nel Willekens houdt van ‘zwermen’. Ze inspireert, vertelt verhalen en neemt groepen mee in een
ontdekkingsreis naar wat termen als zwermintelligentie, zwermorganisatie en zwermbrein inhouden. We
beginnen deze middag - die plaatsvindt in de ‘zwermschuur’ van Nel - met een vraag als
vertrekpunt. Die vraag is ‘Hoe kunnen we de kracht van ‘zwermen’ inzetten ten dienste van de
doelen van United by Passion?’. Als actief betrokkenen vanuit UBP nemen Martijn en Heidi
ook deel aan de bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich actief (willen)
inzetten voor een activiteit in verbinding met United by Passion.
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelden:

25 september, 13:00 - 16:30 uur
In de zwermschuur. Adres: Waalbandijk 283 4175AB Haaften
Geen kosten; consumpties zijn voor eigen rekening
Nel Willekens, nelwil43@hotmail.com. Na je aanmelding krijg je tegen die tijd nog een berichtje.

* Oproep door Anneke Piek: gezocht mensen met passie voor het jonge kind
Anneke komt graag in contact met mensen die een passie hebben voor het jonge kind (0 – 5 jaar). Die eerste
levensjaren zijn zo belangrijk en krijgen tegelijk nog maar zo beperkt aandacht. Anneke gaat van start met een
activiteit om daar gericht wat aan te doen. Lees haar oproep op pagina 3.
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Wandelbijeenkomst op zaterdagmiddag 19-09-2015
‘Je wens laten groeien’
Beste allemaal,
De zomer is nog niet voorbij maar als we gaan wandelen zullen de kleuren van de herfst meer en meer zichtbaar
worden. Mooi hoe de natuur na zijn volle bloei, de groeiperiode, dan weer in de rustperiode terechtkomt. Maar
die schijnbare rust bedriegt; de aarde bereidt zich allang weer voor op de volgende groeiperiode.
De natuur kan ons steeds weer boeien. De natuur brengt ons dat waar we vaak zo'n behoefte aan hebben namelijk
rust, ruimte én uitbundig aanwezig zijn. Zo vergaat het velen van ons soms of misschien zelfs vaak: heel druk
om resultaten te behalen, wensen in vervulling te laten gaan en dan weer ff liefst helemaal niks. Wandelen in de
natuur kan dat gevoel van even rust, even weg uit de hectiek van alledag geven.
Wij willen jullie daarom van harte uitnodigen om samen te wandelen en de natuur te beleven. Misschien ook kan
de natuur je inspireren, je laten ontdekken in welke (groei)fase jouw wens zich bevindt en hoe je je wens tot
bloei kan laten groeien. Maar bedenk ook: Gras groeit niet harder door eraan te trekken.
Ook als je geen specifieke wens hebt maar het gewoon leuk vindt om elkaar (écht) te
ontmoeten en een heerlijke échte wandelroute (ca. 10 kilometer) wilt lopen, ben je natuurlijk van harte welkom.
Wij hopen dat je tijd vindt en jezelf de tijd gunt om aan deze wandelbijeenkomst deel te nemen. En oh ja, als het
regent gaat de wandeling door want dat hoort ook bij het Nederlandse klimaat en de natuur. Willen jullie naast
goede wandelschoenen en regenkleding ook een plastic zak of zitmatje meenemen zodat je onderweg even kunt
zitten op de grond? Alleen bij heel bar weer blazen we de bijeenkomst af.
Datum: zaterdag 19 september
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.30/17.00 uur

Verzamelen en ontvangst met koffie bij Stadsvilla Sonsbeek
(zie meer info onder uitnodiging). Toelichting bijeenkomst.
Wandelen. Lengte wandeling is ca. 10 kilometer.
We wandelen een mooie route van Arnhem naar station Oosterbeek.
Van daar reizen we met de trein weer terug (op eigen kosten).

Kosten: deelname is gratis. Graag even aanmelden dan blijven we op je wachten voor we vertrekken en geef dan
ook je telefoonnummer door; wel zo handig.
Drankjes, reiskosten (denk aan het meenemen van je OV chipkaart) etc. zijn voor eigen rekening.
Contactpersonen en aanmelden voor deze bijeenkomst:
Anja van Rijswijk. Mail anjavanrijswijk@hotmail.com en telefoon 06-14481348.
Esther Veenendaal. Mail esther.veenendaal@agentschap.nl en telefoon 06-50891510

Stadsvilla Sonsbeek ligt dichtbij Arnhem Centraal Station (uitgang Sonsbeek zijde) en is dus ook goed
bereikbaar met openbaar vervoer. Het adres is Tellegenlaan 3, Arnhem. Zie ook
http://www.stadsvillasonsbeek.nl/.
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Oproep: Mensen met een passie voor de ontwikkeling van het
jonge kind
Graag kom ik in contact met mensen die een passie hebben voor het jonge kind (0 – 5 jaar). Om met
elkaar een groter bewustzijn te creëren rond het belang van een goede basis in de eerste levensjaren. En
hóe zo’n goede basis er dan uitziet.
Graag stel ik mijzelf eerst kort voor; Anneke Piek (53 jaar). Samen met mijn man woon ik in de rust en ruimte
van ons akkerbouwbedrijf aan de rand van Lelystad. Na 30 jaar als (directie)secretaresse te hebben gewerkt bij
diverse bedrijven, besloot ik in 2004 mijn hart te volgen en startte ik kleinschalige kinderopvang bij ons op de
boerderij. Kinderen van 0 – 4 jaar ontdekten hier het buitenleven, de ruimte van vrij (buiten) spelen. Ze maakten
kennis met de passie van de boer en bewogen mee met het landwerk, de seizoenen en met wat de dag ons bracht.
Met heel veel liefde zag ik hoe mooi, vindingrijk en creatief kinderen spelen wanneer ze de ruimte krijgen om
dat te doen vanuit een innerlijke motivatie en in hun eigen tempo. Midden in het spel wordt er vrij gesnoept uit
de moestuin en van fruitstruiken. Veel was er niet nodig; speelgoed lag buiten, we scharrelden over het land,
maakten onze eigen appelmoes en patat van zelf opgegraven aardappels. We tuurden naar de wolken en
droomden in het gras. Moe van het spelen en van het ontdekken, werden de kinderen door de ouders weer
opgehaald. Voor mij was het genoeg ervoor te zorgen dat er binnen en buiten genoeg speelaanleiding was. En de
kinderen daarna te volgen en te zien in hun tempo en behoeften.
Door omstandigheden ben ik in 2011 gestopt met de opvang. Na een roerige (ziekte)periode tussen 2011 en
2014, wil ik nu doorstarten als inspirerende en verbindende ontmoetingsplek op onze boerderij voor ouders met
kinderen van 0 – 5 jaar. De afgelopen jaren hebben mij nog meer dan voorheen, duidelijk gemaakt hoe
belangrijk het is te leven van binnenuit. Vanuit je kern en volgens jouw natuur.
Juist in die eerste levensjaren zit de kiemkracht voor het verdere leven; het is de basis waarop de rest van je
leven wordt gebouwd. Wanneer het kind deze eerste jaren opgroeit in een liefdevolle omgeving met ruimte om
van binnenuit, in eigen tempo en vanuit eigen belangstelling de wereld om zich heen te ontdekken, ontstaat al
vroeg zelfvertrouwen en een sterke wilsontwikkeling. De Amerikaanse schrijver, kinderarts, kinderpsychiater en
oprichter van het Child Trauma Academy in Houstoun (Texas) Bruce D. Perry (M.D., Ph. D.) zegt het in mijn
beleving heel treffend; “We are spending litteraly 95% of our government dollars on chanching the brain
(because that’s what mental health is, what public education is, what juvenile justice is), all of that to change the
brain. And we are spending allmost nothing on the first five years of life where the brain is easiest to modify and
takes the least amount of professional input, the least amount of insight. It just takes high quality caregiving.”
(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=jYyEEMlMMb0).
Vanmorgen (9 juli) lees ik in het AD dat steeds meer ouders kiezen voor onderwijs waar de persoonlijke en
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijker is dan toetsen en prestatie gerichte onderwijs.
Natuurlijk word ik heel blij van zo’n toenemende belangstelling en verandering binnen het onderwijs. En wat
zou het mooi zijn als er net zo’n bewustwording is onder ouders en professionals voor die eerste, zo belangrijke,
levensjaren.
Dus… gezocht: passiegenoten om mee te ‘sparren’ over mijn plan voor De Scharreltuin en samen te bouwen
aan meer bewustzijn rond een gezonde basisontwikkeling. Ik nodig jullie graag uit voor een
brainstorm/ontmoeting op bijvoorbeeld zaterdag 22 augustus op mijn plek, maar ergens centraler in het land
mag ook (datum in overleg bespreekbaar).
Meer informatie over mij vind je op: www.descharreltuin.nl of via mijn LinkendIn-profiel.
Anneke Piek
Lelystad
06 – 293 57 221
www.descharreltuin.nl / welkom@descharreltuin.nl

