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Activiteiten van de Stichting in 2021 
 

 

1) Taken van de Stichting 

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

website, een digitale nieuwsbrief, Instagram en YouTube en d.m.v. (online-) 

activiteiten in binnen- en buitenland. 

o Geïnteresseerden met zowel fysieke- als online Attitudinal Healinggroepen in contact 

brengen. 

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

Attitudinal Healinggroepen. 

o Aanbieden van twee Landelijke Facilitatorbijeenkomsten, al dan niet online. 

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

o Het bekend maken van het AH-Programma ‘De kracht van het kiezen’, zowel voor 

volwassenen als kinderen. 

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 2021 

o De fysieke bijeenkomsten zijn grotendeels gewijzigd in online bijeenkomsten 

vanwege corona en de lockdown. 

o Ook dit jaar hebben we een aantal activiteiten online aangeboden. Naast de groepen 

is het programma ‘De kracht van het kiezen’ online gestart in september 2021. 

o Inmiddels blijken heel wat mensen online vaardig te zijn (geworden) en is het aantal 

online groepen toegenomen tot 6.  

o Voordeel van online groepen: mensen uit Nederland en het buitenland kunnen 

deelnemen. Er is bijvoorbeeld een deelnemer uit Curaçao. Ook mensen die niet 

mobiel of ernstig ziek zijn blijken online makkelijk mee te kunnen doen. 

o De Landelijke Facilitator bijeenkomst is online twee maal, in één dagdeel, 

aangeboden in april en oktober 2021. Dit zijn bijeenkomsten voor facilitators van 

groepen en/of deelnemers aan een- of meer facilitatortrainingen en/of mensen die 

een groep willen starten. 

o De 4-daagse Basis Facilitatortraining is, i.s.m. Centrum voor Miracles-Studies, in 

november 2021 doorgegaan in Epen. Er is een grote zaal gehuurd waardoor dat op 

1,5 m. afstand kon. 

o De stichting heeft voor de tweede keer vergevings-schoenstickers (5.000 stuks) 

laten drukken met de tekst ‘Laat elke stap er een van vergeving zijn’. Mensen kunnen 

deze gratis, via de website, bestellen bij de Stichting. 

o Er is een Instagram-account gemaakt voor de Stichting. Een van de bestuursleden 

post er (bijna) dagelijks berichten op. 

o 4 bestuursleden hebben trainingen en programma’s gevolgd om zelf de basistraining 

en het programma ‘De kracht van het kiezen’ te kunnen gaan faciliteren. 
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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 heeft dit initiatief ook in 2021 gesteund 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 en/of andere Attitudinal Healing programma’s voor 

zeer geïnteresseerden in AH, in het geval van een kleine beurs. Ook dit jaar hebben we 

iemand gesubsidieerd. 

 

5) Tijdschrift MIC-Magazine 

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

Centrum voor Attitudinal Healing, hebben ook in 2021 deel uitgemaakt van het MIC-

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

gedachtegoed van Attitudinal Healing. 

 

6) Digitale AH-Nieuwsbrief  

De digitale Laposta AH-nieuwsbrief is in 2021 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 op 29 

december 2020. Facilitators krijgen de gelegenheid zich voor te stellen en een oproep te 

doen voor deelname aan hun groep. Ook krijgen deelnemers de gelegenheid aan de hand 

van vragen te vertellen wat AH voor hen doet en heeft gedaan. 

  

7) Social Media: AH-YouTube-kanaal / Instagram / Website VHTH 

Het YouTubekanaal wordt actief gebruikt voor  

o filmpjes met de uitleg van de Principes van AH. 

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. 

o een toelichting op de richtlijnen van AH. 

Instagram: (bijna) elke dag een nieuw bericht. 

VHTH-Website: Is aan vernieuwing toe. Het bestuur buigt zich erover. De website moet 

vooral informatief en makkelijk toegankelijk zijn.  

 

8) AH-groep in De Roode Leeuw / Toon Hermanshuis 

Krijgt een doorstart in het Toon Hermanshuis in Maastricht. De Roode Leeuw is 

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

Januari 2022 werd dit afgezegd wegens de problemen rond de organisatie in Thailand. 

 

10) Basisboek Attitudinal-Healing 

Is geschreven in de zomer van 2021 en wordt door Ankh-Hermes uitgegeven. Titel: 

Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen; meer leven met minder moeite. Officiële 

verschijningsdatum is 1 februari 2022. Het boek zal ook gebruikt worden als 

basismateriaal in de Facilitatortrainingen. 

 

11) Beleidsvoornemens voor de periode 2022-2027 

In 2021 is een nieuw 5-jarenplan 2022-2027 geschreven en op de website geplaatst.  

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. 

 

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; Monique Zomer (maart 

2021) en Nida Zegers (april 2021). 

 

Webmasters website: www.vanharttothart.org  

Webmasters: Erik van den Hout, Els Thissen, Nicole Renet 

 

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 

http://www.vanharttothart.org/

