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Vernieuwend/verbindend onderwijsproject: onderwijs 

vanuit het hart 

Wat is er gaande in de wereld? Kunnen we ons staande houden 

met al die prikkels rondom ons? We hebben in deze coronatijd de 

behoefte gekregen om naar binnen te kijken, maar ook de waarde 

van echte verbinding weer leren kennen. Verbinding leggen we 

vanuit ons hart. Ondanks de anderhalve meter samenleving en de 

angst voor het virus hebben velen van ons zich  verbonden met 

familie, de zorgwerkers, de natuur en de wereld. 

Wat betekent dit voor onze kinderen? Wij als volwassenen worden onszelf gewaar in de 

stilte in ons hart. In zulke stiltes kunnen we de kinderen voorbereiden op 

zelfvertrouwen en zekerheid in hun eigen kunnen en zijn.  

Maar kinderen willen ook naar buiten kunnen treden en zoeken naar elkaar. Ze leren 

vanuit verbinden, spelen, bewegen. Kinderen worden enthousiast vanuit hun hart. 

Kinderen krijgen interesse in de wereld als ze voorbeelden hebben, als ze tijd en ruimte 

hebben om zich te ontwikkelen in hart, handen en hoofd.  

Verbinden met buiten. Verbinden met binnen. Vanuit het hart! 

Juist in deze (corona)tijd. 

Bent u voor uw kind, net als wij, op zoek naar verbinding en vernieuwing vanuit 

spirituele bronnen? 

Wij zijn al een aantal maanden met een kleine groep mensen bezig met de voorbereiding 

van een nieuw onderwijsproject dat steeds concreter wordt. Maar een dergelijk initiatief 

kan alleen wortel schieten wanneer het gedragen wordt door een bredere groep mensen 

die zich met ons wil verbinden vanuit een zelfde belangstelling en een zelfde streven.  

Graag nodigen u uit voor een kringgesprek op 15 april 2021. Tijdens deze avond willen 

we kijken of we een gezamenlijk beeld kunnen schetsen hoe zo’n “onderwijsproject 

vanuit het hart” er mogelijk uit zou kunnen zien. We verheugen ons om ook jullie ideeën 

en inzichten te horen en te delen en zo samen te streven naar een nieuw soort onderwijs 

voor onze kinderen. 

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op, dan sturen we u nadere informatie toe. 

Telefoon:   06 30249587,  

Email:   tomvansweevelt_5@hotmail.com,  

Website: www.evrimove.eu 
 
Tom Vansweevelt, Ivo de Lange 
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