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Verbinden... 
Wat betekent dat voor jou?

IN DIT NUMMER

Van de redactie

       N
eem mee!

Weer zo’n woord waarop alle soorten sprekers met regelmaat nieuwe inzichten pre-
senteren. Bijvoorbeeld voor commercieel gerelateerde leiders. Met het codewoord 
‘commitment’ en inclusief tips ter verbetering van de organisatie en de manier 
waarop markt en doelstellingen kunnen worden bereikt. Gericht op lezersdoelgroe-
pen van teksten over hoe om te gaan met partnerzaken en andere persoonlijke 
problemystiek. Afgestemd op sportieve trainers die meer dan geloof zouden moe-
ten hechten aan de juiste spirit van het team dat elke competitie weer voor het 
kampioenschap dient te strijden.

Verbinden. Wat met wat? Oever met oever, stekker met stopcontact? Wat met 
wie? De hamer met de timmerman? De auto met zijn bestuurder? Wie met wie? 
Anderen met anderen? Jij met jezelf?

Verbinden. Vastmaken, aaneenschakelen om controle te krijgen en te behouden? 
Of zouden we het kunnen hebben over loslaten. Dat je zonder al te veel angstval-
lig geprogrammeerde organisatie een soort van held wordt en herkent dat je kunt 
functioneren op basis van vertrouwen. 
Verbinden, loslaten, vertrouwen. Je zult maar trapezewerker zijn. Je zult maar wer-
ken op de eerste hulp. Je zult maar naar adem happen in een liefdevol bedoelde 
omarming. Verbinden lijkt in ieder opzicht een werkwoord voor het leven te zijn.

Door Hans Weeren

Samenwerken en ondernemen met 
behoud van eigenheid en... uitkering. 
Dat zijn belangrijke ingrediënten voor 
wie meedoet in een sociale coopera-
tie. Bij het schrijven van dit artikel be-
staan in Nederland twintig van deze 
bijzondere organisaties van burgers 
met lage inkomsten. De verwachting 
is, dat er beduidend meer op de markt 
zullen komen. Het format is perspec-
tiefrijk om mensen in armoede en (dus)
kwetsbare posities op weg te helpen 

richting sterkere economische ruimte 
en sociale omgeving. Samen kunnen 
doelen worden bereikt die individueel 
moeilijk of niet bereikbaar zijn.

Het CBS bracht eerder dit jaar nieu-
we cijfers buiten over armoede in 
Nederland. In vergelijking met vorige 
metingen is de armoede niet te zijn 
verminderd. Er is zelfs een toename te 
constateren inzake langdurige armoe-
de. We publiceren in dit verband een 
aantal cijfers: In 2016 komen 590.000 
huishoudens rond van een laag inko-

men. Pakweg 224.000 hebben daar al
4 jaar of langer mee te dealen. Dat zijn 
er 15.000 meer ten opzichte van 2015. 
Positief is de daling van de armoe-
dekans onder minderjarige kinderen: 
naar 292.000. Zorgwekkend: het ar-
moederisico voor ZZP-ers stijgt.

Beleid?
De gemeente Breda loopt voorop 
wat betreft de inzet van de sociale 
cooperatie. Betrokken bestuurders en 
ambtenaren herkennen het initiatief 
als aanvullend instrument om mensen 
te integreren in de reguliere arbeids-
markt. 
(Lees verder op pag 2.) 

Cooperatie, bij voorkeur sociaal

www.cordium.nl
https://www.facebook.com/CordiumNijmegen/?ref=br_rs
http://www.cordium.nl


| 2 | 3

 
Kijk eens om je heen. Van welke men-
sen kun je zeggen dat je daar echt van 
houdt?Onvoorwaardelijk, zonder iets 
terug te verwachten? Van hoeveel men-
sen durf je te voelen dat zij die onvoor-
waardelijkheid ook voor jou voelen?

We streven naar verbinding. Diepe rela-
ties die betekenisvol zijn. Die ons leven 
zin geven en waar het naar mijn mening 
om gaat.  Het volledig kunnen liefhebben, 
zonder angst, zonder voorwaarde, zonder 
ego. Dat is prachtig kan ik je zeggen! Maar 
ook heel erg eng. Want hoe kwetsbaar ben 
je als je jezelf helemaal durft te geven? 
Bang voor afwijzing, bang dat de intensi-
teit zich tegen je zal keren en jij gebroken 
en kapot achterblijft..
Het is grappig, lange tijd ben  ik op zoek-
gegaan naar een vorm van liefde die on-

voorwaardelijk is. Ik heb gemerkt dat ik 
heel veel te geven heb, maar ook heel erg 
diep gekwetst kan zijn. Ik heb vriend-
schappen kapot zien gaan. Ik ben meerde-
re malen aan de kant gezet. Daar zit je dan 
met je onvoorwaardelijkheid….

Maar was het echte onvoorwaardelijkheid 
die ik voelde? Of verwachtte ik toch stie-
kem iets van een ander terug? Legde ik een 
verwachting op de ander en als ze daaraan 
niet voldeden dan was hun vriendschap 
of liefde voor mij niet onvoorwaardelijk? 
Maar ja, er bestaat ook nog zoiets als een 
spiegel. Is het wel eerlijk van mij om het 
te verlangen als ik het zelf nog niet durf?

En vanmorgen voelde ik het. Zomaar was 
het daar. En het is niet eens een persoon in 
mijn kleinste binnen-cirkel. Dus erg voor 
de hand liggend was het niet. Maar toch 
was het er en voel ik het nu nog steeds. 
Wat een cadeautje!

En dit cadeautje wil ik samen met jou uit-
pakken. Let op, hier komt het: 
Onvoorwaardelijkheid kun je niet zoe-
ken, je kunt er niet om vragen, je kunt er 
niet op wachten tot een ander het je geeft. 
Het is namelijk een gevoel, heel diep van 
binnen. Een gevoel dat het ego overstijgt, 
waar angst geen grip op heeft en waar 
liefde huist. Om onvoorwaardelijkheid te 
voelen keer je naar binnen, en voel je wat 
je voelt, ongeacht wat een ander daar van 
vindt. Je voelt omdat je het voelt, warmte, 
liefde, zonder enig voorbehoud of rem. 

Het is heel fijn om op die plek te zijn. Alle 
angst, onzekerheid verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. Het paradoxale is dat je eerst 
zelf die onvoorwaardelijkheid mag voe-
len voordat je het kunt ontvangen. Want 
de allergrootste onvoorwaardelijkheid 
die geef je jezelf. Voel maar.  
 
MK

,,Ze dachten dat mijn tarotfase wel zou overwaaien”
Anne Arts geeft door wat de kaarten en sterren haar vertellen

Maarten Hurts gelooft dat het bahá’í-geloof de mensheid zal verbinden

Door Minke Koks

NIJMEGEN – Hoe maak je verbinding, 
écht contact, met anderen zonder 
daarbij jezelf te verliezen in het geheel? 
Dat is waar het menszijn volgens Anne 
Arts voor staat. Een spanningsveld dat 
haar zelf bekend is. In haar leven is ze 
namelijk lange tijd zoekende geweest 
hoe ze als heks, astrologe, tarotlezer 
en handlezer (zij noemt zichzelf liever 
spiritueel therapeut) haar eigen plek 
kon vinden in een wereld waarin haar 
werk voor velen niet vanzelfsprekend is.

Een heks woont alleen met haar zwarte 
kat in een hutje diep weggestopt in 
het bos. Ze roert in haar ketel waarin ze 
giftige drankjes brouwt. Ze is heel erg 
gevaarlijk, vooral voor kleine kinderen 
die ze opeet en voor mensen die ze 
omtovert tot een vieze grote pad. 
Klopt deze beschrijving een beetje bij 
het beeld wat het woord heks bij je 
oproept? 

Dit is tenminste de stempel die door de 
eeuwen heen op heksen werd gedrukt.  
Een bedreiging voor religie en de 
maatschappij… Klopt de beschrijving? 
Gedeeltelijk. Ja, heksen hebben een 
voorliefde voor dieren. Ze werken met 
natuurlijke ingrediënten om brouwseltjes 
te maken en houden inderdaad van 
het bos. Wat veel mensen niet weten 
is dat heksen een natuurlijke groene 
manier van leven, gelijkheid tussen man 
en vrouw en een zuivere en positieve 
benadering van mensen nastreven. 
Anne Arts is zo’n heks. Zonder puntmuts, 
toverstafje of kromme neus, geloof me.

In haar werkkamer in Nijmegen ontvangt 
Anne me met thee en chocolade. Ze 
moet eerst nog haar katten te eten 
geven voordat we aan haar interview 
kunnen beginnen. Ik kijk wat rond in 
haar kamer en wat me opvalt is haar 

enorme boekenkast vol met boeken 
over uiteenlopende thema’s. Met 
name over mystiek, psychologie en 
esoterie. Er staat ook een voorleesboek 
van Annie M.G. Schmidt. Een glimlach 
verschijnt op mijn gezicht. Wat een fijn 
contrast! Het typeert haar: Een goede 
balans tussen de kosmos en de aarde, 
het gevoel en het denken. Een heks 
met beide benen stevig op de grond. 
Dat moet ook wel, want haar weg is 
niet zonder hobbels of kuilen. ,,Ik ben 
altijd een vrijgevochten buitenbeentje 
geweest, dus mijn ouders waren al wat 
van me gewend. Ze dachten dat mijn 
tarotfase wel zou overwaaien als ik ging 
studeren. Maar dat liep anders.  Het 
bleef maar groeien, vooral tijdens mijn 
studie”, herinnert Anne zich. 

Haar basis stoelt ze op haar studie 
Nederlandse taal en –letterkunde, met 
een bijvak Film- en opvoeringskunsten 
die haar leerden om beelden te 
analyseren. Wat bleef was haar interesse 
in astrologie, tarot en handlijnkunde. 
,,Soms zeggen mensen tegen me dat 

ze het zo zonde vinden van mijn twee 
studies. Dat ik er niets mee doe. Maar 
heel eerlijk gezegd gebruik ik het iedere 
dag. Ik integreer al mijn kennis en kunde 
in wat ik in mijn praktijk doe. Van alles 
wat ik heb gedaan en wat op mijn pad 
is gekomen, ben ik wijzer geworden. 
Alles heeft me geleid tot waar ik nu 
ben”, weet ze. 

Het woord wat haar het beste omschrijft 
is: verhalenverteller. En ook dat zie je 
als rode draad door haar leven heen. 
Als kind wilde ze schrijver worden. Nu 
brengt ze over wat de kaarten of de 
sterren haar vertellen. En dat doet ze 
met veel zorgvuldigheid. ,,Iemand 
komt met een vraag en wil graag 
antwoord. Daarvoor neem ik tijd om 
die persoon op zijn gemak te stellen. 
Het allerbelangrijkste vind ik dat ik zuiver 
en eerlijk blijf. Ook als dat betekent dat 
iemand het niet fijn vindt wat hij hoort”, 
vervolgt ze. ,,Ik ben de vertaler en wil 
eerlijk zijn. Dat is belangrijker dan dat 
iemand blij bij me weggaat. Hoe graag 
ik dat ook zou willen.”
Dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. De 
meeste mensen die bij Anne komen 
accepteren wat op hun pad komt. Als 
taalkundige gebruikt ze de kracht van 
taal om een ‘negatieve’ boodschap 
positief te formuleren zodat mensen 
er iets mee kunnen. Dat doet ze 
erg zorgvuldig en op een zo zuiver 
mogelijke manier. ,,Dat houdt ook in 
dat zij bereid moeten zijn om hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en hun 
eigen keuzes te maken”, zegt ze met 
klem. ,,Je weet nooit van te voren waar 
gebeurtenissen en dingen die op je 
pad komen goed voor zijn. Het beste is 
om je over te geven aan wat er naar je 
toekomt. Soms is het nodig om dingen 
kwijt te raken en je in andere dingen 
onder te dompelen om het vervolgens 
weer terug te vinden.” 
Meer over Anne Arts? www.annearts.nl 

“Realiseer je wat het betekent dat de wereld één is”

Column: Cadeautje

Door Minke Koks

GROESBEEK – In een wereld waarin de 
mensheid zo verdeeld is, is verbinding 
nodig. Want verbinding maakt spirituele 
vooruitgang mogelijk en ondersteunt 
het bevorderen van de eenheid van 
de mens, op alle fronten. Maarten 
Hurts streeft al bijna dertig jaar naar 
die eenheid, als individu maar ook als 
aanhanger van het bahá’í-geloof.

Sla een geschiedenisboek open en 
je leest ongetwijfeld over religieuze 
oorlogen tussen verschillende geloven. 
De Heilige oorlogen in de Griekse 
Oudheid, De kruistochten in de elfde 
eeuw, de reformatieoorlogen in de 
vijftiende eeuw, de Jodenvervolging in 
de Tweede Wereldoorlog en ook nu in de 
21e eeuw waarin de wereld angst wordt 
ingeboezemd door gewelddadige 
aanslagen door extremisten. Van 
verbinding is nauwelijks sprake. Heftig, 
zwaar en geheel onnodig. Als er zoveel 
verdeeldheid is, hoe is het dan mogelijk 
om dichter tot elkaar te komen?

De oplossing kwam volgens de bahá’ís 
200 jaar geleden tot ons. In de vorm van 
Bahá‘u’lláh. Deze man verklaarde dat 
hij de nieuwe boodschapper van God 
voor deze tijd is. Zijn missie: de eenheid 
van de mensheid. ,,In het verleden 
heeft God de mensheid andere 
opvoeders gezonden die bekend 
staan als Manifestaties van God. 
Abraham, Krishna, Zoroaster, Mozes, 
Boeddha, Jezus en Mohammed vallen 

allen onder dat rijtje van Manifestaties”, 
weet Maarten. Maar wacht even, is 
dat niet anders dan wat tot nu toe 
door alle Wereldgodsdiensten wordt 
gepretendeerd? ,,Ja, dat is compleet 
anders. Het bahá’í-geloof beweert 
namelijk niet superieur te zijn aan alle 
andere geloven, maar we geloven dat 
godsdienst meevaart op de golven van 
de tijd. Iedere keer als er een nieuwe 
Manifestatie van God verscheen, dan 
had de wereld dat nodig. Het bahá’í-
geloof is zo bezien niets anders dan 
de volgende fase in de evolutie van 
godsdienst.”
Daar waar extreme aanhangers van 
het Christendom en de Islam anderen 
proberen te overtuigen van hun 
waarheid, streven baha’i juist naar 
eenheid. ,,Het is van cruciaal belang 
om een verbindende visie te vinden 
op de aard en het doel van het leven. 
We streven naar spirituele vooruitgang, 
zonder vooroordelen en beogen juist 
de erkenning van de fundamentele 
gelijkheid van alle mensen, ongeacht 
de verschillen.”
Hij vervolgt: ,,Je moet je eens realiseren 
wat het betekent dat de wereld één 
is. Dan dump je geen gifschepen in 
Ghana of bouw je geen muur aan de 
grens van Mexico. Dan neem je andere, 
liefdevollere, beslissingen, geloof me.” 
De bahá’ís vormen een gemeenschap 
die streeft naar het cultiveren van hoop 
voor de toekomst van de mensheid 
door doelgerichte inspanningen naar 
eenheid aan te moedigen en door het 
werk te vieren van al diegenen in

de wereld die eenheid bevorderen. 
Een mooi streven wat helaas nog maar 
mondjesmaat van de grond komt. 
In Nederland zijn er zo’ 1600 , in de 
wereld ruim 5 miljoen bahá’ís. Een schril 
contrast met de 2,5 miljard Christenen 
die op de aarde rondlopen. Voor 
veel mensen is het moeilijk om een 
‘oud’ geloof los te laten. ,,Men denkt 
bijvoorbeeld dat je afscheid moet 
nemen van Christus als je bahá’í wordt, 
maar dat is niet waar. De bestaande 
godsdiensten en hun Stichters worden 
volledig erkend. Je krijgt er dus iets bij, je 
blik wordt ruimer. Een misverstand is dat 
het bahá’í-geloof een vergaarbak van 
alle Godsdiensten is, maar dat is het juist 
niet. Het is een nieuwe openbaring, die 
voortborduurt op wat al eeuwenlang 
aanwezig is. Bahá’u’lláh is een nieuwe 
Goddelijke Manifestatie en naar eigen 
zeggen niet de laatste.”

Daarnaast zien zij de mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijvigheid en de daaraan gere-
lateerde sociale contacten. In het 
algemeen is er weinig vastgelegd 
over beleid dat gemeenten zouden 
kunnen voeren met betrekking tot 
parttime ondernemen. Tal van ge-
meenten zijn ook nog onbekend met 
de sociale cooperatie. Wanneer initi-
atiefnemers zich hier melden, mogen 
zij rekenen op scepsis in alle soorten 
en maten. De lokale overheid zal 
vragen beantwoord willen zien over 
onderwerpen als bijverdienen met 

een uitkering, concurrentievervalsing, 
goed ondernemerschap en omgaan 
met oude en nieuwe regelgeving. 
Deze bureaumatische berg kan wor-
den beklommen met hulp van profes-
sionals. 
In dit verband verwijzen we graag 
naar de Alliantie voor Sociale Recht-
vaardigheid. Kijk op www.sociale al-
liantie.nl. 
Tip van de initiatiefnemers van het Al-
lemansgilde in Apeldoorn: 

Zorg ervoor dat de wethouder Socia-
le Zaken het begrijpt en de schouders 
eronder zet, dan komt het op alle 
fronten ook in orde’.

Vervolg artikel pag 2.

http://www.inbalanstherapie.nl/action/news/item/34/cadeautje.html
https://www.youtube.com/watch?v=KAjJcFq31vY
http://www.annearts.nl
http://www.maartenhurts.nl/
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Februari
Kinderdanscoaching 6-8 jaar (start)
Ma 19 feb 16.00 - 17.00 uur
Kinderdanscoaching 9-11 jaar (start)
Ma 19 feb 17.00 - 18.00 uur
Danscoaching 
Ma 19 feb 19.30 - 21.30 uur
GroepsGeluk, syst. werken in de klas 
Vr 23 feb 10.00 - 16.00 uur 
Erotische Tantra Yoga: 
Unfold your orgasmic energy!  
Zo 25 feb 13.00 - 23.00 uur 
De schoonheid van het ontembare  
Zat 17 feb 13:00 -  zon18 feb 18:00 uur

Maart
Groepsgeluk, syst. werken in de klas 
Zat 3 mrt 10.00 -16.00 uur
Familieopstellingen (Maria Rotte) 
Zat 3 mrt 11.00 - 17.00 uur
Tantra dating singles: Voor singles met focus 
Zon 4 mrt 13.00 - 18.00 uur 
Bijeenkomst oud-cursisten Daniëlle de Moor 
Zon 4 mrt 14.30 -16.30 uur 
Danscoaching 
Ma 5 mrt/ ma 19 mrt  19.30 - 21.30 uur
Love2Dance Party
Za 10 mrt 20.00 - 22.00 uur
Vrije Vrijdag 
Vr 16 mrt 10.00 - 17.00 uur
Eten voor EVA 
Vr 16 mrt 18.00 - 21.00 uur
Mantra zingen 
Vr 16 mrt 20.00 - 22.00 uur 
Tweedaagse basisworkshop Sjamanisme: 
De Reis van de Sjamaan 
Za 17 mrt 10.00 uur - zo 18 mrt 16.00 uur 
Contakids 
Zo 17 mrt 10.00 - 10.45 uur
Duik diep & ontsluier je puurste liefde Witte 
Tantra wknd singles en stellen 
Za 17 mrt 13.00 - zo 18 mrt 18.00 uur
Diamond Logos Dimensie van Liefde 
Zo 18 mrt 10.00 - 17.00 uur 
Core-energetische Mannenworkshop: 
Man & Ruimte 
Vr 23 mrt 19.00 uur - zo 25 mrt 16.00 uur
Core Energetics Free Friday Night
Vr 30 mrt 19.00 - 21.30 uur

Tijdens redactioneel werkoverleg ontstaat spontaan een tekenopdracht. Als jij 
nou eens verbinden in beeld brengt...! Daarbij komt ook naar voren dat we best 
benieuwd zijn naar de associaties van onze lezers. We leggen daarom de volgende 
kijkersvraag voor. Welk symbool van ‘verbinden’ herken jij als jouw favoriet in 
bijgaande afbeelding? We nodigen je graag uit om te reageren met tekst en/of 
beeld.

AGENDA

COLOFON   

Cordium Communicatie   
Cees van Loon    
Resi Messelink    
Hans Weeren 
Redactie Click
Hans Weeren  hansweeren@gmail.com 
Minke Koks: info@inbalanstherapie.nl 
Voor vragen en tips: 
Hans Weeren  hansweeren@gmail.com 
Minke Koks: info@inbalanstherapie.nl  
Illustraties: 
Bij artikel pag 4.: Hans Weeren 
Beeld Voorpag. en pag 2: Eva Koks (7 jr) 

Verbinden in beeld

http://hansweeren.com
mailto:hansweeren%40gmail.com?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click
mailto:info%40inbalanstherapie.nl?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click

