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Activiteiten van de Stichting in 2020 
 

Algemeen 

• Het is een vreemd jaar geweest met enerzijds de Coronacrisis en anderzijds het 

overlijden op 29 december 2020 van de grote initiator van Attitudinal Healing Jerry 

(Gerald) Jampolsky. 

• Vanwege de lockdown zijn veel van de activiteiten niet doorgegaan. Een aantal 

activiteiten zijn online gegaan. 

• Verschillende facilitators hebben ook online-groepen aangeboden. Wij steunen hun 

activiteiten door het vermelden van hun contactgegevens op de website van de 

Stichting. 

• Ook de facilitatortraining en de landelijke Facilitatordag zijn niet -in levende lijve- 

doorgegaan vanwege de lockdown. 

• Alle fysieke bijeenkomsten voor de rest van het jaar 2020 zijn in de zomer afgezegd 

en/of een jaar uitgesteld in de hoop dat er dan een einde aan Corona is gekomen. 

 

1) Taken van de Stichting 

o Informatieverstrekking over en bekendheid geven aan AH in het algemeen o.a. via de 

website, een digitale nieuwsbrief en d.m.v. activiteiten in binnen- en buitenland. 

o Geïnteresseerden met Attitudinal Healinggroepen in contact brengen. 

o Opleiden en ondersteunen van de facilitators van de door het land verspreide 

Attitudinal Healinggroepen. 

o Aanbieden van een jaarlijkse Landelijke Facilitatordag. 

o Ondersteunen en ontwikkelen nieuwe activiteiten op basis van Attitudinal Healing. 

o Het bekend maken van het AH-Programma ‘De kracht van het kiezen’. 

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

Jampolsky [†] & Diane Cirincione) v.v. en contactpunt voor een groot deel van 

Europa. 

 

2) Specifieke activiteiten in 2020 

o De eerste 2½  maanden van het jaar hebben de groepen en andere activiteiten 

gewoon doorgang gevonden. Vanaf half maart stopte dat ineens door de eerste 

lockdown. 

o Dat leidde er toe dat we een aantal activiteiten online hebben aangeboden. Dat bleek 

nog niet eenvoudig in verband met de onvoldoende pc-vaardigheid van een groot 

deel van de oudere deelnemers. Zowel voor facilitators als voor deelnemers was het 

zoeken hoe de bijeenkomsten goed gestalte konden worden gegeven.  

Op enig moment is daar wel een formule voor gevonden, waarbij opgemerkt dat in de 

online-bijeenkomsten de concentratie en betrokkenheid moeilijker vast te houden is. 

o Alle trainingen in 2020 (Facilitatortraining & de Kracht van het Kiezen) zijn vanwege 

Corona afgelast. Er zijn nog geen nieuwe data gepland in afwachting van het einde 

van de Coronacrisis.  

o De Landelijke Facilitatordag in april 2020 te Hilversum is afgezegd en er is een online-

facilitatordag gehouden in oktober 2020. Dit is een jaarlijkse contactdag voor 

facilitators van groepen en/of deelnemers aan een- of meer facilitatortrainingen en/of 

mensen die een groep willen starten i.s.m. Centrum voor Miracles-Studies. 
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3) Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer te Bunde 

Het kinderdagverblijf gebruikt de principes van AH als basis voor de omgang met 

kinderen, ouders en collega’s. De directrice Mw. Nadja Kleisterlee, geeft personeel de 

gelegenheid de basistraining ‘AH-groepen begeleiden’ te volgen. De Stichting Centrum 

voor Attitudinal Healing zal dit initiatief in 2021 steunen door -net als eerdere jaren- een 

deel van de opleidingskosten van het personeel te subsidiëren.  

 

4) Subsidiëring mensen met een kleine beurs 

We subsidiëren de Facilitatortraining voor zeer geïnteresseerden in AH in het geval van 

een kleine beurs. 

 

5) Tijdschrift MIC-Magazine 

Drie redactieleden van ...van hart tot hart..., het voormalig tijdschrift van de Stichting 

Centrum voor Attitudinal Healing, hebben ook in 2020 deel uitgemaakt van het MIC-

Magazine van Miracles in Contact waarin ook aandacht wordt gegeven aan het 

gedachtegoed van Attitudinal Healing. 

 

6) Digitale nieuwsbrief  

De digitale Laposta AH-nieuwsbrief is in 2020 frequent verschenen, elke 2 maanden. 

Daarin werden geabonneerden op de hoogte gehouden van de voortgang van de 

activiteiten en de aanpassingen daarin. Ook werden (nieuwe) facilitators gepresenteerd 

en werd er aandacht besteed aan het ziekbed en overlijden van Jerry Jampolsky. 

  

7) YouTube-kanaal 

Het YouTubekanaal wordt actief gebruikt voor  

o filmpjes met de uitleg van de Principes van AH door Els Thissen. 

o linken naar opnames van AH-International. 

o het kort interviewen van facilitators die zich, via YouTube, voorstellen aan 

potentiële deelnemers aan de AH-groep. 

De toelichting op de richtlijnen van AH zal komend jaar aandacht krijgen. 

 

8) AH-groep in De Rode Leeuw 

Is gestart begin 2020 en vervolgens kort daarna online gegaan vanwege Corona. 

 

9) AH-training aan de Khon Kaen university international college te Thailand 

Uitgesteld vanwege Corona. 

 

11) Beleidsvoornemens voor de periode 2016-2021 

o In 2016 is een nieuw 5-jarenplan geschreven. De basis blijft: Uitbreiding van de 

activiteiten op korte en langere termijn, zowel in- als buiten Nederland, door het 

geven van workshops en trainingen bij mensen en op locaties waar dat zinvol lijkt en 

kan bijdragen aan het verwerven van (innerlijke)vrede. Het beleidsplan van de 

Stichting is te vinden op: 

www.vanharttothart.org/over/stichting-centrum-voor-attitudinal-healing. 
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o Daarnaast is het streven een basisboek Attitudinal Healing uit te brengen voor 

bredere verspreiding van het gedachtegoed. Els Thissen schrijft daaraan. 

o In december 2018 hebben we met het bestuur een beleid- & inspiratiedag 

gehouden. Mogelijkheden zijn verkend, ideeën geformuleerd. We blijven als bestuur 

in 2020 gericht op verdere invulling en uitwerking van die ideeën. 

o De online AH-groepen zijn gerealiseerd, geholpen door Corona. 

o In 2021 dient er een nieuw 5-jarenbeleidsplan voor de Stichting geschreven te 

worden. 

 

Raad van Advies 

De stichting heeft sinds 1998 een Raad van Advies. Leden zijn: 

o Dr. Jerry Jampolsky († 29 dec. 2020), grondlegger Attitudinal Healing, auteur, 

psychiater. 

o Dr. Diane Cirincione, auteur, psycholoog;  

o Dr. Willem Glaudemans, auteur, eindredacteur Ned. vertaling van ECIW;  

o Phoebe Lauren, auteur, jurist;  

o Irene van Lippe-Biesterfeld, auteur, begeleidster van veranderingsprocessen;  

o Fred Matser, co-initiator humanitaire en ecologische projecten;  

o Mr. Paul van Teeffelen, (oud)rechter. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:  

Anja van Aarle; Els Thissen; Nicole Renet; Resie van den Booren; Rita Hermans (tot juni 

2020).  

 

Webmasters website: www.vanharttothart.org  

Webmasters:  Erik van den Hout & Els Thissen 

 

Redactie digitale Nieuwsbrief: Attitudinal Healing Nieuwsbrief 

Redactie: Nicole Renet & Resie van den Booren 

 

Adres Stichting 

Stichting Centrum voor Attitudinal Healing 

Krekelstraat 6 / NL- 6285 AR Epen 

Tel: 043 36 47 987 / Website: www.vanharttothart.org 

E-mail: attitudinalhealing@vanharttothart.org 

KvK: 41194138       

 


