2 november 2019,
18 kinderen, in de leeftijd van 5-15 jaar
Een mini workshop met als titel

We waren immers op weg naar Schiphol! Voor de deur stond een Boeing
geparkeerd.
De vaders waren in de andere ruimte aan het werk.
Een gezellige, levendige kennismaking met het avonturenhart.
Er werd druk geschreven, geplakt en gebabbeld.
Sommigen zagen nooit eerder zoveel hartenkinderen bij elkaar.

Elke workshop begint met het ontdekken van de hartenschatten.
Hierbij vertel ik altijd dat iedereen zelf z’n hartenschatten kiest. Je bent zelf de

baas over je hart. Voor het eerst in al die jaren reageerde een jongen met de
opwerking “maar de dokter is toch de baas van je hart”. Dat was een mooie
kans om te vertellen over het medische hart waar de dokter over gaat en het
avonturenhart dat van jezelf is.

Het valt nog niet mee om te benoemen wat je goed doet. De jonge kinderen
zochten het vooral in hobby’s en bezigheden. Een mooie kans om de harten
talenten onder de aandacht te brengen. Als je vriendelijk bent, als je geduldig
bent, als je goed kunt verzinnen, het zijn allemaal talenten! Voor de tieners
werd het nog leuker, goed uitslapen, goed chillen, goed grapjes maken, het zijn
allemaal talenten die gezien mogen worden.
Na de talenten kwamen ook nog de droom aan de orde. Geen hart kan zonder
dromen!
We sloten af met het ontvangen van een gelukssteentje, een harten
deurhanger en de bekende rode PAH tasjes!
Hard gewerkt, tijd voorde boordjes en daarna op naar Schiphol!

Het was een mooie eerste kennismaking.
Hopelijk een eerste stap naar deelnemen aan de workshops in het land.
Interesse in een workshop in jullie omgeving? Meldt het bij het secretariaat.
Waar mogelijk sluiten wij met de planning aan.
secretariaat@aangeborenhartafwijking.nl
De workshops worden gemaakt en gegeven door Irma Hoen.
Voor individuele vragen kun je contact met haar opnemen via
irma@praktijkkristalijn.nl of 023-5422510

Door Irma Hoen

