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Ja, ik ook!



Adopteer de toekomst, Passioneer een kind!

Kinderen volgen een natuurlijke flow. Kijk eens hoe ze verwonderd en tijdloos
in het moment zijn: ‘Mama, een vlinder!’ en hollen er vrolijk achteraan. Of hoe 
aandachtig en toegewijd ze hun ‘werkje’ doen, geholpen door het puntje van hun 
tong. En als het af is krijgen we een stralende lach: ‘Klaar!’ en reiken ze ons trots 
het resultaat aan. Met een even zo makkelijk: ‘Ik ga even buiten 
spelen!’ er achteraan. Ze voelen wat ze nodig hebben en handelen er naar: 
op de inspanning volgt de ontspanning. En hoor hoe transparant ze 
communiceren: ‘Doe je mee verstoppertje? ’’Nee, ik ga schommelen’. Of als 
ze ergens tussen kunnen kiezen: ‘Die, papa, ik wil die daar!’ Ze weten precies wat 
ze willen en volgen simpelweg hun intuïtie. 

Wij Passionairs noemen dat leven vanuit Passie. Vanuit je drijfveren, interesses
en vaardigheden. Kinderen doen dan ook automatisch dat wat bij ze past. 
Zijn ze motorisch? Dan zitten ze het liefst in de hoogste klimrekken. Daar zijn ze in 
hun element. Meer kunstzinnig? Zo’n kind zit vaak uren thuis te knutselen. Ja, ook 
omgekeerd speelden veel leraren van nu vroeger bij voorkeur schooltje. En vond je 
de verpleegsters vaak terug in de poppenhoek. Waarom gaan we dan collectief tus-
sen ons dertigste en vijftigste levensjaar op zoek naar wie we zijn en wat we willen? 
Waarom voelen we ons dan als volwassenen niet meer vrij om onze flow te volgen? 
We leren blijkbaar eerst iets af om er vervolgens naar op zoek te gaan.

Passionair for Children voorziet dan ook een andere toekomst als het ons lukt
om de authenticiteit en de intuïtie van de kinderen direct te behouden. Door van 
jongs af aan te blijven leven vanuit ‘hart en ziel’. Door kinderen en jongeren dit 
bewustzijn te geven. En door ze keuzes te laten maken vanuit zichzelf. Maar ook 
door ze als ouder of begeleider dit voor te leven. Want kinderen leren niet alleen 
uit boekjes, maar ook van voorbeeldgedrag. Wij Passionairs willen daar graag bij 
helpen. Dat is de uitdaging waar Passionair for Children zich voor ziet geplaatst: 

Kinderen, jongeren, ouders en/of volwassenen
die met kinderen en jongeren werken Passioneren! 

Met deze activiteit zonder winstdoelstelling willen wij op onze beurt u inspireren. 
Want alleen samen kunnen we zo’n toekomst vormgeven. We vragen daarbij uw 
collectieve ondersteuning. U draagt bij waar uw kracht ligt: financieel, materieel, 
emotioneel en/of conceptueel. 

Omdat we in de kracht 
van Passie geloven…



Missie
Kinderen en jongeren helpen met het ontdekken en leven van hun Passie!

De missie van Passionair for Children wordt onder andere bereikt door kinderen en 
jongeren direct te Passioneren. Hieronder wordt verstaan dat de aan Passionair for 
Children verbonden Passionairs rechtstreeks contact hebben en aan het werk zijn 
met het Passioneren van kinderen, jongeren en/of hun ouders. 

De missie van Passionair for Children wordt met name ook bereikt door kinderen en 
jongeren indirect te Passioneren. Hieronder wordt verstaan dat de aan Passionair 
for Children verbonden Passionairs rechtstreeks contact hebben en aan het werk 
zijn met de begeleiders van kinderen, jongeren en hun ouders. Bij deze vorm van 
Passioneren wordt er dus door de Passionairs van Passionair for Children niet recht-
streeks met kinderen, jongeren en hun ouders gewerkt. 

Alle aandacht gaat bij deze indirecte wijze van Passioneren uit naar het overdragen 
van kennis en ervaring richting de in Nederland veel voorkomende vormen van be-
geleiders  van kinderen en jongeren. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
(kinder) psychologen, (kinder) therapeuten, docenten en decanen in basisonderwijs, 
middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs en ook medewerkers van bijvoorbeeld 
GGD’s, consultatie-bureaus, maatschappelijk werk en jeugdzorginstellingen.
 

  Een Passionair is een opgeleide ervaringsdeskundige en professional,  
     die andere mensen in contact brengt met hun Passie en vervolgens 
    helpt met de vertaling van deze Passie naar het dagelijkse leven!



Ook zo nieuwsgierig naar Passie?
Zoals er vele wegen zijn die naar Rome leiden, zo 
zijn er verschillende manieren om Passie in je leven 
te ervaren. Eén van de wegen die je gegarandeerd in 
contact brengt met je Passie is de Passionaire route!
 In onze visie draagt ieder mens twee Passies met 
zich mee. Dat noemen wij Passionairs de ‘Passie van 
het hart’ en de ‘Passie van de ziel’. De ‘Passie van 
het hart’ is verbonden aan onze persoonlijkheid. De 
‘Passie van de ziel’ overstijgt juist onze persoonlijk-
heid. Beide Passies kunnen uitstekend naast elkaar 
bestaan. Ook is ieder mens in onze opvatting in staat 
om beide Passies te ervaren. Dit ervaren ontstaat 
eenvoudigweg vanuit ieders innerlijke keuze om je als 
mens open stellen voor het experiment om de beide 
Passies te ervaren…

De ‘Passie van het hart’ is verbonden aan ieders persoonlijkheid. Zodra wij namelijk 
onze handelingen overeen laten komen met hoe wij dat het liefste zouden willen, 
vanuit onze kern, ontstaan ervaringen van Passie! In deze bezielde momenten ver-
richten wij onze handelingen van ‘binnen naar buiten’. De ‘Passie van het hart’ kan 
van ieder mens, ongeacht leeftijd, achtergrond, opvoeding en nationaliteit, in kaart 
worden gebracht op basis van de zeven universele Passiedrijfveren. Zodra je als 
individu jouw ‘Passie’ in beeld hebt, draag je een soort van blauwdruk voor je ‘ideale 
leven’ met je mee. Deze ‘persoonlijke Passie’ kun je vervolgens tot uiting brengen in 
al je levenssituaties, iedere dag opnieuw!

‘Passie is datgene ervaren wat je diep van binnen, 
 vanuit je kern ofwel je ziel, graag wilt ervaren.’ 

Bij de ‘Passie van de ziel’ komt het er op eenvoudig gezegd op neer dat je aandacht 
in het NU is. Het betekent dat wat je op zo’n moment doet, met volle aandacht 
doet. Op en top wakker, ga je helemaal op in dat ene wat er op dat moment is. 
Woorden als genieten, intens leven en flow typeren onze ervaringen die met die 
momenten samen-hangen. En ook deze Passie is voor ieder mens iedere dag te 
ervaren… 



Menu van diensten…
Ieder mens is uniek en iedere vraag staat op zichzelf. Daarom werken wij met
een menu van diensten om kinderen en jongeren in Nederland te Passioneren.
Het actuele menu van diensten is bovenaan te vinden op onze website onder de 
hoofdrubriek Aanbod. 

Zowel in de directe wijze van Passioneren als de indirecte wijze van Passioneren
is de inzet van de Passionairs in essentie gericht op de volgende onderwerpen:

• Visie op Passie op-maat presenteren (op begrijpelijke wijze overbrengen);
• Passie-inventarisaties (het in beeld brengen van een Passie);
• Passie-manifestaties (het bewust ervaren en creëren van Passie);
• Energielekken oplossen (in beeld brengen en opruimen van innerlijke obstakels);
• Intuïtieve benadering activeren & stimuleren (luisteren naar je onderbuikgevoel);
• NU-Bewustzijn activeren & stimuleren (met volle aandacht in het NU zijn);
• Begeleiden rond het verbinden van Passie met thema’s als:
 - Opvoeding;
 - Schoolkeuze;
 - Beroepskeuze;
 - Communicatie;
 - Onderwijs;
 - Hulpverlening. 

    ‘Passie is de kern van de menselijke aard.’
                              Edmund Burke



Laten wij er voor

zorgen dat zij van jongs af

aan hun Passie kennen

en leven!



Een greep 

uit onze 

ambities

Theaterstuk
over Passie

Lesmateriaal
over Passie

Opleiding 

Begeleiding Onderzoek

Jongerenboek
over Passie

Kinderboek
over Passie

Congressen
over Passie

Film
over Passie

Gastdocentschap



Wordt jij onze volgende vriend?
Passionair for Children wordt gedragen door bekende en onbekende Nederlanders 
als individu, en door organisaties die zich persoonlijk als vriend hebben aangemeld 
op onze website. Natuurlijk kun jij jezelf en/of jouw organisatie ook aanmelden als 
vriend!

De mogelijkheid daarvoor vind je onder de knop contact op onze website. Wij kun-
nen jouw steun namelijk hard gebruiken. Iedere vriend die zich aanmeldt maakt 
onze boodschap richting de overheid en de Nederlandse samenleving in de breedste 
zin van het woord sterker en maakt de kans op het verkrijgen van publiciteit en 
subsidie(s) groter. Het helpt ons om, samen met jou, zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren in Nederland te Passioneren! 

In 1 minuut de ‘kinderen en jongeren’ in Nederland ondersteunen met hun Passie?

Teken de (digitale) petitie op onze website!  

‘Jouw ja’ is een symbolisch ja, waarmee je aangeeft dat je ons landelijke initiatief 
steunt. Je hoeft daarbij slechts je naam op te geven. En wees gerust, het kost geen 
geld om je  op te geven als vriend en wij gaan je ook niet vermoeien met allerlei 
e-mails en verzoeken. 

www.passionair.nl 

Klik op Passionair for Children en klik daarna op contact…

Vriendschapskaartjes uitdelen tijdens de
Nijmeegse wandelvierdaagse van 2009

Ja, ik ook!

Ook ik… 
ondersteun dit initiatief:

Kinderen en jongeren helpen met het
 ontdekken en leven van hun Passie!

Ook ik…
meld me aan als vriend via: www.passionair.nl



Nog meer bijdragen?
Wij zijn verheugd als je naast het aangaan van een vriendschap nog meer wilt
bijdragen! Het zal zeker helpen bij het realiseren van onze missie. Er zijn diverse
mogelijkheden hoe je nog meer kunt bijdragen. 

Sponsorbon (donaties)
Wat gebeurd er met mijn geld? Veel Nederlanders stellen zich deze vraag als zij
donaties doen aan een goed doel. Passionair for Children geeft er daarom de voor-
keur aan om volkomen transparant te werken. Daarom werken wij met zogeheten
sponsorbonnen. Met iedere sponsorbon wordt gegarandeerd één kind of jongere
in Nederland geholpen met het ontdekken en leven van zijn of haar Passie. Meer 
informatie hiervoor vindt je op onze website onder de hoofdrubriek Inter-Actief.

Attendeer anderen
Natuurlijk helpt het als veel mensen weten van ons initiatief: hoe meer vrienden,
hoe meer draagvlak. Wij nodigen je daarom uit om familie, vrienden, kennissen
en collega’s te attenderen op Passionair for Children. Als je wilt kun je gebruik
maken van onze flyer ‘Ja, ik ook!’ Deze kun je vinden op onze website onder de
hoofdrubriek Inter-Actief bij het onderdeel externe communicatie.

Faciliteiten aanbieden
Wil je faciliteiten ter beschikking stellen? Geweldig! Je kunt ons daarover bellen.

Suggesties
Heb je zelf een goede suggestie? Laat het ons zeker weten via het contactformulier
dat je kunt vinden op onze website onder de hoofdrubriek contact.



Initiatiefnemer
Passionair Nederland wil graag bijdragen aan haar omgeving. Jaren geleden is dit
al, in de vorm van het onderwerp ‘kern-bijdrage’, als volgt verwoord in haar visie: 

‘Het zelf initiëren van goede doel initiatieven of bijdragen aan bestaande goede 
doelen in binnenland en buitenland. Teneinde de medemens te ondersteunen in het 
duurzaam vervullen van hun primaire levensbehoeften, het verwezenlijken van een 
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en het realiseren van een gezonde leefomge-
ving voor ieder mens.’ 

Kijkend naar alle maatschappelijke ontwikkelingen in ons land, heeft Passionair 
Nederland besloten om in het verlengde van de bovengenoemde ‘kern-bijdrage’ het 
initiatief te nemen om, zonder winstdoelstelling, zoveel mogelijk kinderen en jonge-
ren in Nederland te helpen met het ontdekken en leven van hun Passie. 

Passionair Nederland heeft inmiddels veel ervaring met het ‘Passioneren van men-
sen’. Bij al haar hoofdactiviteiten staat namelijk de missie centraal om mensen te 
helpen met het ontdekken en leven van hun Passie. De hoofdactiviteiten waarmee 
Passionair Nederland invulling en betekenis geeft aan deze missie zijn als volgt: 

Professionele context:        Persoonlijke context:
• Passionair Coaching   •  Passionair for Children
• Passionair Recruitment    •  Passionair Healthcare
• Passionair Interim
• Passionair Education

Passionair Nederland

Leef je Passie!
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