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1.  Doelstelling Stichting 

Doelstelling van Stichting Centrum voor AH zoals genoemd in de statuten: 

 mensen te stimuleren in zichzelf hun innerlijke genezende kracht te ontplooien, 

onder meer door anderen te helpen, werkende vanuit het bewustzijn dat liefde de 

allesomvattende genezende kracht is; 

 centraal staan niet ziekte of sterven, maar de kwaliteit van het leven, ongeacht de 

omstandigheden waarin iemand verkeert; 

 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

Dat betekent dat we het gedachtegoed van Attitudinal Healing, vertaald in de 12 principes 

van AH en 10 richtlijnen voor het werken in groepen, willen aanreiken aan mensen die op 

zoek zijn naar innerlijke vrede. Dat doen we middels het aanbieden van 

facilitatortrainingen in binnen- en buitenland en het ondersteunen van deze facilitators. We 

zijn beschikbaar voor overleg en organiseren een landelijke facilitatordag.  

Hieronder een meer gespecificeerd overzicht van onze activiteiten. 

 

2.  Activiteiten 

2.1.  Doorgaande activiteiten 

 Informatieverstrekking over en bekendheid geven aan Attitudinal Healing in het 

algemeen, in binnen- & buitenland. 

 Het uitgeven van het tijdschrift ...VAN HART TOT HART... is gestopt per 1-1-2015. 

De redactieleden (minus 1) zijn overgegaan naar Miracles-Magazine, een zusterblad, 

uitgegeven door de Stichting Miracles in Contact. Door hun bijdrage aan dit tijdschrift 

heeft Attitudinal Healing nog steeds een plaats in een gedrukt medium. Overigens heeft 

dit blad een groter abonneebestand dan ...van hart tot hart... had. 

 PDF’s van het tijdschrift VHTH zijn, vanaf de eerste uitgave tot en met jaargang 2014 

voor iedereen beschikbaar via de website www.vanharttothart.org/archief 

 Onderhouden van de website WWW.VANHARTTOTHART.ORG met daarop actuele 

informatie van groepen, activiteiten en (ontwikkelingen in het) gedachtegoed.  

 Geïnteresseerden met Attitudinal Healing en AH-groepen in contact brengen. 

 

 Ondersteuning van de landelijke Attitudinal Healinggroepen (training, bijscholing, 
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advies,  supervisie & ondersteuning). 

 Aanbieden van een Landelijke Facilitatordag voor facilitators en andere 

geïnteresseerden. 

 In samenwerking aanbieden van de Facilitatortraining AH & bijscholingsdagen voor 

(aankomend) facilitators. 

 Ondersteunen en ontwikkelen nieuwe activiteiten op basis van AH zoals het 

programma 'De Kracht van het Kiezen' voor jeugd en volwassenen. 

 In samenwerking de training 'De Kracht van het Kiezen' voor AH-facilitators 

aanbieden. 

 Uitgeven van lees-, les- & studiemateriaal voor groepen, workshops en trainingen 

tegen kostprijs. 

 Deelnemen aan de Center Connect-bijeenkomsten van het International Network via 

Skype door een of meerdere bestuursleden. 

 

2.2.  Incidentele activiteiten 

 Het (deels) subsidiëren van trainingen en workshops in landen waar dergelijke 

activiteiten niet uit eigen middelen bekostigd kunnen worden. 

 Het (deels) subsidiëren van deelnamekosten aan trainingen en workshops voor mensen 

uit landen die deze kosten niet uit eigen middelen kunnen bekostigen. (In 2011 - 

deelname van Pieter Smit uit Zuid-Afrika aan de facilitatortraining, en eerder iemand 

uit India.). 

 Contactpunt voor Nederland, België en Duitsland met AH-International (Jerry 

Jampolsky - www.ahinternational.org) en zo nodig voor de rest van Europa. 

 Video's met uitleg over AH maken en op de website plaatsen (Danielle McCormick). 

 Er is contact met Yan Schroën over 'De kracht van het Kiezen'. Hij heeft contact met de 

Prince of Wales (Prins Charles) die geïnteresseerd is in een dergelijk programma, ook 

voor oudere kinderen. 

 

2.3  Afgeronde activiteiten 

 In april 2011 - Facilitatortraining en diverse workshops voor lokale deelnemers in 

Douala - Kameroen en een optreden over AH op de Nationale Televisie van Kameroen 

in de studio’s in Yaoundé.  

 Op 17 augustus 2011, Hilversum - Bijeenkomst met Jerry Jampolsky & Diane 
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Cirincione voor facilitators en deelnemers van AH-groepen - 103 deelnemers. 

 Verzorgen van een 2-tal bijeenkomsten in het kader van de Wiekentschool in 

Maastricht voor kinderen uit achterstandswijken (9-14 jaar) (in 2012). 

 Verzorgen van diverse (vrouwen) groepsbijeenkomsten voor Arabische Moslims en 

Christenen in en rond Bethlehem - West Bank (september 2013). 

 Dagbijeenkomst voor kinderen en ouders van de Praktijkschool in Rotterdam (okt. 

2013). 

 Symposium op 1 november 2014 te Zutphen. Workshop in het kader van: ‘Wat wél 

werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik’ 

 4 oktober 2014 – Geleen. Dagbijeenkomst kennismaken met Attitudinal Healing 

 16-21 september 2014 – San Francisco. Geven van 2 workshops & pannel-deelname 

aan Internationale AH-Conferentie en Préconferentie. 

 6 december 2014 en 6 februari 2015 - Waalre. Dagbijeenkomsten Innerlijke vrede – 

wereldvrede 

 Van 13 t/m 20 mei 2015 gaven we een Facilitatortraining te Bethlehem (West-Bank) 

aan Nederlandse en Palestijnse deelnemers. De Palestijnse deelnemers namen gratis 

deel aan de training. 

 April 2016 - informatiebijeenkomsten over het programma 'De kracht van het kiezen'. 

 Mei-Juni 2016 - Eerste training voor facilitators over 'De Kracht van het Kiezen'. 

 Een training voor mei 2016 te Bethlehem stond gepland en hebben we afgezegd 

vanwege de gespannen situatie en gevechten in Bethlehem en de regio. 

 Vertaling in het Nederlands van het AH-Programma 'De Kracht van het Kiezen' voor 

jeugd en volwassenen (2015). 

 6 februari 2015 - Themadag: Innerlijke vrede - wereldvrede te Geleen. 

 Aanbieden van het programma 'De kracht van het kiezen' op een ROC (2015) en 

aanpassen materiaal op basis van de bevindingen. 
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3.  Plannen 

3.1  Nederland 

 Breder aanbieden van het programma 'De kracht van het kiezen'. Belangstelling van 

scholen en AH-groepen hierin onderzoeken. 

 Voor vrijwilligers van het Toon Hermanshuis een training AH verzorgen. 

 Basisboek Attitudinal Healing schrijven voor bredere verspreiding van het 

gedachtegoed. 

 Vereniging van Mantelzorgers - Nut AH-groepen presenteren 

 Verdere contacten met de gemeenten om in het kader van de WMO AH-groepen aan 

te bieden. De contacten met de GGZ hebben tot nu toe geen resultaat gehad. 

 

3.2  Buitenland 

De laatste jaren zijn er intensieve contacten overzee ontstaan, met mensen in Afrika, India, 

Japan. We bekijken hoe we ter plekke behulpzaam kunnen zijn in het trainen in- en 

aanbieden van activiteiten op het gebied van Attitudinal Healing. Dat vraagt -voor de 

uitvoering- telkenmale een substantieel financieel bedrag. De trainers en assistenten 

werken ‘om niet’. Daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten worden vergoed tegen 

overlegging van reçu’s. Soms bieden derden aan een deel van deze kosten te financieren, 

waar we dankbaar gebruik van maken. 

 

Op dit moment hebben we als Stichting lopende contacten met  mensen & organisaties 

over samenwerking en het aanbieden van AH-activiteiten  zoals Facilitatortraining & 

Workshops AH in: 

  Ghana, Nigeria, Kameroen, Tanzania, Zuid-Afrika, Japan. 

Deelnemers uit Europese landen zijn over het algemeen goed in staat zelf training- en 

verblijfskosten te betalen. Naast Nederlanders hebben mensen uit Duitsland, België, 

Frankrijk, Italië, Zwitserland, Roemenië, India en Zuid-Afrika deelgenomen aan 

activiteiten. 

 

3.3  Fysiek Centrum - Gebouw 

Tot 2010 was het bestuur actief met het plan een pand te betrekken waarin een fysiek AH-

Centrum gevestigd zou worden. We hebben daarom een Bouwfonds als post in de 

jaarcijfers opgenomen. Gedurende één jaar is er overleg geweest met een architect en een 
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samenwerkingspartner in Oirschot. Verder hebben we gesprekken gevoerd en plannen 

gemaakt met een organisatie in Langeboom om te bezien of een bestaan pand geschikt zou 

zijn en hadden we contact met de eigenaar van een pand in Frankrijk, waar we ook zijn 

gaan kijken om het op bruikbaarheid te beoordelen.  

Deze activiteiten hebben allen niet tot het betrekken/aanschaffen van een pand geleid. Op 

dit moment staat het plan een fysiek gebouw te verwerven niet centraal. Ruimte huren in 

een bestaand Centrum is echter een optie. 

 

3.4.  Bestuur & medewerkers 

Bestuur, Raad van Advies, redactie en medewerkers werken allen onbezoldigd. 

Activiteiten van/met bestuur & medewerkers: 

 Overleg bestuur & medewerkers over beleid, bestaande en te ontwikkelen 

activiteiten en de contacten van de Stichting.  

 

4.  Reserveringen / besteding gelden 

De reserveringen zijn voor de Stichting onder te brengen in 3 categorieën, te weten:  

korte, middellange en lange termijn.  

 

4.1.  Korte termijn reserveringen 

 Hieronder vallen alle kosten samengaand met de doorgaande & incidentele 

activiteiten op korte termijn zoals de Landelijke Facilitatordag, 

Kennismakingsbijeenkomsten met AH, de AH-Facilitatorstrainingen. 

 

4.2.  Middellange termijn reserveringen 

 Terugkerend groot overleg bestuur/mederwerkers (ongeveer 1 x per 3 jaar). 

 Uitgave lees-, les-, studiemateriaal voor de AH-trainingen. 

 Uitgave Basisboek Attitudinal Healing 

 Eventuele huurpenningen Stichting. 

 

4.3.  Lange termijn reserveringen 

 Workshops & trainingen in Zuid-Afrika, India, Japan. 


