Alle hulp is meer dan welkom!
Mede dankzij sponsoren en partners krijgen zoveel mogelijk kinderen, die dit nodig
hebben, een kans. Zo kunnen ze een toekomst tegemoet gaan waarin ze – vanuit geloof en
vertrouwen in zichzelf – een volwaardig bestaan opbouwen.
Als je dit leest en je bent geraakt door dit mooie project, wil ik graag meer toelichting geven
tijdens een persoonlijke ontmoeting. Wil je ons steunen en doneren neem eens een kijkje op
onze website: www.wilgazibelfoundation.com
Heb je zelf een doelgroep en wil je dit traject aanvragen?
Daar sta ik altijd voor open; wie weet kan er een mooie samenwerking tot stand komen.
Een dank vanuit mijn hart.
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Ja, natuurlijk ben ik idealistisch
en het zal in kleine stapjes gebeuren.
Maar met elkaar is het mogelijk!
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Vanuit deze hartenwens is de Wilga Zibel Foundation geboren. Al mijn kennis en kunde,
maar vooral mijn hart, wil ik delen met alle kinderen die dit nodig hebben. Ik hoop met mijn
team vele lichtjes in vele kinderogen en harten aan te mogen steken.
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www.wilgazibelfoundation.com
contact@wilgazibelfoundation.com
contact@wilgazibel.nl
+31 6 29180035
Samen op weg naar een kans- en kleurrijke toekomst.
Help je mee? Jij kan het verschil maken!

sponsored by

Een kind op weg helpen naar een kans- en kleurrijke toekomst.

Samen een wereld creëren waarin harmonie en vrede aanwezig zijn met gelijke kansen.

Het raakt me wat ik zie en ervaar
en ik kan niet anders
dan mijn bijdrage leveren aan de toekomst
van onze kinderen op deze planeet.
Niet alle kinderen hebben het geluk om van huis uit een stevige liefdevolle basis mee te
krijgen en te voelen dat ook zij er toe doen en van waarde zijn!
Elk kind heeft toch recht op een kans?
Maakt niet uit welke huidskleur je hebt,
waar je wieg stond,
welke kleding je draagt,
of wat je bankrekening je ook vertelt.
Dit zegt niets over de gelijkwaardigheid van mensen.
Wereldwijd zetten wij ons in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen, die opgroeien in
kansarme milieus, te bereiken. Door het gevoel van ongelijkwaardigheid ervaren zij vaak
onzekerheid, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Daardoor hebben ze geen idee
dat ook zij talenten beschikken, die ze kunnen gebruiken om een mooie toekomst voor
zichzelf te creëren.

Ons doel

Kinderen ontdekken bewust de weg (terug) naar hun eigen kracht, zelfvertrouwen
en talenten.
Het traject begeleidt hen om te ervaren dat ook zij er toe doen en van waarde zijn en
dat zij hun lot in eigen handen kunnen leren nemen. Zelfredzaamheid.
Een glimlach alleen is mooi, maar het kan nog mooier.
Op een begrijpbare, speelse, maar vooral creatieve manier, reiken wij tools aan,
die het leven gemakkelijker en eenvoudiger maken en ECHT voor duurzame
verandering zorgen.
Als je weet en voelt dat je zelf van waarde bent en er toe doet,
durf je vanuit liefde en respect je ruimte in te nemen
en een ander ruimte te geven en te gunnen, zonder jezelf onveilig te voelen.
Een kans- en kleurrijke plek voor iedereen!

Hoe is het traject opgebouwd?
Het Colours of our heart bewustzijns pad bestaat uit zeven thema’s. Elk thema heeft
zijn eigen kleur met zijn eigen unieke wijsheid en maakt samen de regenboog. We gaan
samen op pad en ontdekken op een eenvoudige, creatieve en speelse manier elke kleur
met zijn eigen thema. Elke kleur van de regenboog brengt het kind een stap dichterbij zijn
waardevolle kern.
Rood:

ontdekken dat iedereen een plek heeft, waardoor het gevoel van bestaansrecht
toeneemt en het kind zich veilig gaat voelen.

Oranje:

ontwikkelen van zelfkennis en zelfbewust-zijn via de spiegels van eigen emoties.

Geel:

daadkracht leren aanspreken en gebruiken.

Groen:

zelfacceptatie in plaats van opleggen hoe je zou moeten zijn

Blauw:

communiceren vanuit een verbindende manier.

Indigo:

iedereen is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen.
Wij zijn samen oké!

Paars:

in verbinding blijven met je eigen kracht en waarden binnen een
dualistische, oordelende wereld. Ontdekken dat verschillende waarheden en
geloofsovertuigingen naast elkaar kunnen leven zonder dat het één beter is dan
het andere.

Het is een pad dat laat ontdekken dat het kind goed is zoals hij of zij is en dat de ander goed
is zoals hij of zij is. Ontdekken dat iedereen er mag zijn!

