
Een paar weken 

geleden ben ik in 

India geweest. De 

baas van mijn man 

trouwde en wij 

waren uitgenodigd 

om dit mee te  

 

komen vieren. Een bruiloft in India wordt 

uitgebreid gevierd en duurt meerdere dagen, met 

soms een dag rust er tussen. Deze ‘rustdagen’ 

gaven ons de gelegenheid om India beter te 

leren kennen. Dat werd een bijzondere ervaring. 

Eigenlijk is niets hetzelfde als in Nederland. Dat 

zorgde ervoor dat ik mijn gewoontes en ideeën 

kon loslaten en met een open blik India kon 

ervaren. En wat ik daar heb ervaren heeft grote 

indruk op mij gemaakt. Graag wil ik mijn mooiste 

inzichten met jullie delen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKER SAMEN                                                             NIEUWSBRIEF 
Voor meer ruimte en ontspanning        17-2-2015 

in het dagelijks leven van         Onderwerp: India  inspiratie 

kinderen en ouders 

We hebben een privé school 
bezocht. Er zitten tussen de 40 
en 75 kinderen in een klas. Op 
de dag dat wij er waren hadden 
bijna alle kinderen van de school 
zich verzameld in een hele grote 
aula. Er werd opgetreden op het 
podium door groepen. Anderen  

 

Op reis 

 

Op schoolbezoek in India  

Het verkeer 
 

Leerlingen in balans 

Toen wij in gesprek raakten met een van de 

leerkrachten op de school begonnen wij het te 

begrijpen. De kinderen leren daar het hun hoofd 

(zoals rekenen en taal), met hun lijf (elke dag een 

uur yoga en een uur sport of dans) en met hun hart 

(elke dag meditaties).  

De rust die de kinderen uitstraalden was de rust 

van kinderen in balans. Kinderen die lekker in hun 

vel zitten omdat ze mogen leren via al hun 

zintuigen! Wat bijzonder om te ervaren dat zoveel  

. 
 

Ik zal een beeld schetsen: 

We zitten in de auto en rijden door de stad van 6 

miljoen inwoners. Onze medeweggebruikers zijn 

Indiërs van alle leeftijden. Ze bewegen zich voort 

op scooters, motors (soms 5 mensen op een 

motor), fietsen, in auto’s, riksja’s, busjes, 

vrachtwagens. Er lopen er mensen met of zonder 

handkar en rijden er regelmatig kamelenkarren. 

Ook lopen er heilige koeien op straat en veel 

honden. Zolang de straat geen kruispunten of 

rotondes heeft gaat het nog aardig 

gestructureerd. Als je in wilt halen toeter je een 

paar keer of knipper je met je groot licht. Dan 

haal je in aan de kant waar de meeste ruimte is.  

Maar dan kom je op een kruising.  

 

schoten met luchtbuksen op een schietschijf en 

de rest keek naar de optredens. Ik denk dat er wel 

350 kinderen aanwezig waren en er heerste rust!!  

schoten met luchtbuksen op een schietschijf en 

de rest keek naar de optredens. Ik denk dat er wel 

350 kinderen aanwezig waren en er heerste rust!!  
 

kinderen zonder enig gedoe 

het alleen maar fijn hebben 

met elkaar. Daarnaast 

natuurlijk een mooie 

bevestiging voor de manier 

waarop ik samen met 

Wimmie werk met kinderen 

en volwassenen.  

Iedereen rijdt, fietst 

of loopt door als er 

nog ruimte is, ook al 

is dat maar heel 

weinig ruimte… Je 

duwt je als het ware 

zo ver mogelijk naar 

voren en probeert  



Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen stuur dan een mail naar  

Agenda voor de komende tijd: 
Ho, tot hier en niet verder….! Weerbaarheidstraining voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

Start 24 maart 2015 

 

Basistraining prikkelverwerking Een andere kijk op gedrag van kinderen! 

19 maart en 23 april 2015   Voor iedereen die meer wil weten over prikkelverwerking,  

      welke prikkels verstoren en welke juist helpen om in balans 

      te komen.  

 

Kijk, Luister en Begrijp   Workshop voor ouders van kinderen tussen 0 en 8 jaar 

20 april 2015     die ontspannen, geïnspireerd en met passie hun kind(eren)  

      willen groot brengen   

 

Blij als een kind    Voor slimme, drukke en/of gevoelige kinderen tussen 4  

start bij voldoende deelnemers  en 7 jaar 
 

Groeiender-wijs     Voor ouders die (nog meer) plezier, contact en ontspanning 

Start bij voldoende deelnemers  willen ervaren in hun gezin.  

 

Hier was ik al aardig van onder de indruk maar 

wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt is de 

onderlinge verdraagzaamheid. In Nederland 

ervaar ik vaak veel agressie in het verkeer. 

Boze blikken, ongeduldige rijders en veel 

gemopper. In India heb ik geen boze blik 

gezien!!!  

Hier kunnen natuurlijk verschillende redenen 

voor zijn maar feit is dat ik het een verademing 

vond. Ik heb me dan ook voorgenomen om dit 

voorbeeld mee te nemen naar Nederland.  

 

India als voorbeeld voor mijzelf 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar: 

karien@sterkersamen.com 

Karien van Gijn  0653567784 

karien@sterkersamen.com 

www.sterkersamen.com 

daarbij elkaar niet te raken (dat lukt niet altijd overigens). Als jouw rij 

ver genoeg opgeduwd heeft stopt de stoom die van links of rechts 

komt en gaat jouw kant rijden. Tussendoor wordt ook nog naar links 

of rechts afgeslagen en flink getoeterd. Ik hoop dat ik een beetje een 

beeld heb gegeven…..  
 

Verdraagzaamheid naar de mensen om mij 

heen en naar mijzelf. Zoveel mogelijk leven in 

het moment met zo min mogelijk oordelen over 

anderen en mezelf. Soms lukt het heel aardig, 

soms even niet. Dat is niet goed of slecht het is 

een manier van leven die ik aan het oefenen 

ben. 

 
 Ik heb natuurlijk nog veel meer beleefd maar wilde in ieder geval deze twee inspirerende ervaringen met jullie 

delen omdat ze voor mij echt heel waardevol zijn. Ik hoop dat ze op hun beurt ook weer anderen zullen 

inspireren. 
 

http://www.sterkersamen.com/trainingen-cursussen/blij-als-kind/
http://www.sterkersamen.com/trainingen-cursussen/groeienderwijs/
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