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Inleiding 
Stichting Con Pazion een initiatief van leonie van Iersel en is opgericht in December 2017 en 
heeft geen winstoogmerk. 
Stichting Con Pazion zet zich in voor kansarme kinderen in Peru. Wij leren de kinderen zich 
te verbinden met zichzelf, met elkaar en met de aarde, door middel van yoga en ‘life skills’.  
Wij bieden aanvullend onderwijs op scholen in achterstandswijken die open staan voor 
milieubewustwording, gezondheid en zelfontplooiing. De aanpak die we hanteren is 
holistisch met de nadruk op gezondheid en welzijn, life skills en milieu.  De verschillende 
programma ’s  worden  geïntegreerd in het schoolcurriculum. De programma’s omvatten  
voornamelijk yoga, meditatie en natuur- en milieueducatie. 

"  

Missie/visie 
Onze missie is om een belangrijke en duurzame verandering bij onze leerlingen in hun 
gedrag en levensstijl te creëren door ze praktische vaardigheden aan te bieden op het 
gebied van de holistische evenwichtige levenshouding, met een focus op eigen bewustzijn, 
gezondheid en milieu.   

Wij helpen hen om succesvol en betekenisvol te zijn voor zichzelf, een ander en de wereld. 
Wij helpen dingen zelf te ontdekken, bewust te worden en kansen te zien. We begeleiden 
hen daarbij en rusten hen daar zo goed mogelijk toe uit om hun doelen te bereiken. Wij laten 
de kinderen zelf ontdekken en bepalen wat waardevol en belangrijk voor hen is, voor 
anderen en voor de wereld waarin zij opgroeien. We gaan hierbij vanuit dat iedereen iets wil 
en kan betekenen voor anderen. Hiermee creëren we een omgeving die ervoor zorgt dat 
kinderen kunnen floreren en het beste uit zichzelf en anderen naar boven kunnen halen 
waardoor de kinderen met een gedegen uitrusting de toekomst tegemoet gaan en 
betekenisvol kunnen zijn voor de samenleving.   
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Stichting Con Pazion heeft een visie van een wereld waar individuen worden geïnspireerd 
om contact te maken met zichzelf, elkaar en hun omgeving.  

Doelstelling 
Wij streven ernaar om een nieuwe generatie kinderen te begeleiden richting meer bewustzijn 
en een groter zelfvertrouwen. Daarmee willen we ze in staat stellen tot het nemen va 
verantwoordelijkheid en tot het innemen van een volwaardige plaats in de samenleving.   
 

Strategie 
De stichting streeft haar doel na door aanvullend onderwijs aan te bieden aan kansarme 
kinderen in Peru. We richten ons op kinderen die kwetsbaar zijn in hun positie en daarnaast 
ook op mentaal en fysiek vlak. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om een kans 
te krijgen in de maatschappij. Wij willen deze kinderen zo goed mogelijk uitrusten zodat ze 
deze kans optimaal kunnen benutten. Wij hebben voor ogen dat deze kinderen deze 
levenshouding zullen overdragen aan anderen waardoor er een olievlek effect ontstaat.  

Wij willen ons doel bereiken door ons onderwijsprogramma te integreren in het reguliere 
onderwijssysteem. Het aanvullend onderwijsprogramma heeft holistische kenmerken met 
een focus op natuur- en milieueducatie, gezondheid en life skills. We onderwijzen praktische 
vaardigheden door het aanbieden van yoga, meditatie, biologisch tuinieren en 
milieueducatie. Wij willen hiermee een duurzame verandering bij onze leerlingen in hun 
levensstijl creëren zodat de kinderen kunnen floreren en het beste uit zichzelf en bij anderen 
naar boven kunnen halen. Hierdoor kunnen ze met een gedegen uitrusting de toekomst 
tegemoet gaan en betekenisvol zijn voor de samenleving.   

Holistisch onderwijs is in Peru uniek. Wij willen met het holisme eenheid uitdragen. Een 
eenheid waarin alles met elkaar verbonden is. We leren de kinderen dat ze onderdeel zijn 
van het geheel, van de wereld, van de school, van het gezin en van de natuur. Wij leren de 
kinderen de ander te beschouwen als de ‘andere ik’. In het onderwijs dragen we dat uit door 
het volgende aan te bieden: 
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Yoga & life-skills   
De kinderen krijgen wekelijks yogales. Door de interactieve lessen, yoga houdingen, 
ontspanningsoefeningen, spelletjes en liedjes beogen we met deze lessen kinderen uit te 
rusten met praktische life-skills, zelfvertrouwen, veerkracht en kennis over gezondheid.  

Natuur- en milieueducatie 
Iedere klas krijgt een wormhotel waarin afval wordt omgezet in compost. Ze krijgen aan het 
begin  een instructie les en daarna een maandelijkse vervolg les. In het derde termijn, wordt 
de compost gewonnen die daarna gebruikt wordt bij het biologisch tuinieren. De kinderen en 
de leerkracht zijn samen verantwoordelijk voor het verzorgen van de wormen en de tuin. De 
maandelijkse lessen zijn goede gelegenheid om te zien hoe het ervoor staat met de wormen 
en de tuin, om suggesties tot verbetering te kunnen geven en om in te gaan op vragen of 
uitdagingen.  

EKO uitingen 
Om de kinderen meer bewust te maken van de wereld waarin ze leven, nemen we de 
kinderen mee naar buiten. We geven ze de kans om natuurgebieden te bezoeken, het strand 
en andere natuuruitingen in de omgeving van de school. Veel van onze leerlingen groeien op 
in kansarme gebieden en hebben niet de mogelijkheid om deze troosteloze omgeving te 
verlaten. Con Pazion beoogt hiermee hen die mogelijkheid wel te bieden. Hiermee vergroten 
we niet alleen hun levenservaring maar het is ook een manier om ze bewust te maken van 
hun omgeving, van de natuur, van de wereld.  

Buitenschoolse activiteiten 
Con Pazion kent naast het geïntegreerde onderwijsprogramma ook buitenschoolse 
activiteiten waarin de leerlingen hun vaardigheden en kennis verder kunnen vergroten. Wij 
noemen dit de zogenaamde clubs. Deze clubs bieden ons de mogelijkheid om in kleinere 
groepjes met verschillende leeftijden te werken. Wij bieden de yoga club, de ECO strijders 
en de wandelclub aan. 

Yoga club: 
In lijn met ons doel om de kinderen uit te rusten met praktische life-skills neemt yoga een 
belangrijke plaats in, in het programma. Yoga werkt op verschillende terreinen: zowel fysiek, 
mentaal als op emotioneel vlak. Wanneer yoga regelmatig wordt beoefend creëert het meer 
flexibiliteit, kracht, coördinatie, zelfbewustzijn, het reduceert stress en bevordert de 
concentratie, het creëert kalmte en het vergroot innerlijke rust en de verbinding met jezelf.  
De yogalessen worden wekelijks aangeboden na schooltijd.  
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ECO strijders club: 
Onze ECO strijders club heeft als doel om leiderschapstraining, life-skills en natuur- en 
milieueducatie te integreren op een manier die bindt en ervaringsgericht is. De lessen vinden 
voornamelijk buiten plaats. Tijdens de lessen leren en ervaren de kinderen welke invloed zij 
zelf hebben op het milieu. Ze voeren afscheidingsprojecten uit, ze bedenken 
bewustwordingscampagnes die schoolbreed worden gedragen, en er wordt biologisch 
getuinierd. Als aanvulling geven gastsprekers regelmatig lezingen over onderwerpen als met 
uitsterven bedreigde diersoorten en milieuproblematiek.    

Wandelclub: 
We geloven dat kinderen niet gemotiveerd zijn om voor het milieu te zorgen tenzij ze zelf 
respect, liefde en een binding hebben met de aarde. Want hoe kunnen ze van natuur houden 
als ze het nooit ervaren hebben? Veel van onze kinderen groeien op in kansarme gebieden 
waar men te maken heeft met grote armoede, werkeloosheid, een lage opleidingsgraad en 
schrijnende leefomstandigheden. Ze verlaten deze grillige leefomgeving nauwelijks en 
hebben nog nooit een bos, bergen, strand of een natuurgebied gezien die wel degelijk in de 
directe omgeving zijn te vinden. De wandelclub heeft als doel om kinderen te inspireren om 
zich te verbinden met de natuur. 

"  

Behaalde resultaten: 
Op dit moment is Stichting Con Pazion nog in de oprichtingsfase. De stichting is 
ontstaan nadat de oprichtster vrijwilligerswerk deed in de sloppenwijken van 
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Manchay, een buitenwijk van Lima in Peru. Zij gaf wekelijks yogalessen op een 
basisschool en merkte hoeveel plezier deze kinderen erin hadden. Ze zag het effect 
dat yoga op de kinderen had. Niet alleen voor het kind als individu maar ook voor de 
groep als geheel. Ook docenten waren enthousiast en moedigden deze activiteiten 
aan. 

!  

Huidige activiteiten 
De oprichtster gaat een aantal keer per week naar de sloppenwijken van Lima voor 
vrijwilligerswerk. Ze bezoekt er twee basisscholen en een 
onderwijsondersteuningsprogramma. Bij het onderwijsondersteuningsprogramma 
komen arme kinderen uit de wijk samen om extra hulp te krijgen bij schoolse 
activiteiten, er worden liedjes aangeleerd en de kinderen leren samen te werken en 
te spelen. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 t/13 jaar. 
Op basisschool San Pablo in Manchay is de oprichtster al ongeveer een jaar actief. 
In eerste instantie om lessen Engels te verzorgen en later ook als yoga-docent. Haar 
ervaring op deze school heeft haar aangemoedigd om de Stichting Con Pazion op te 
richten en haar droom werkelijkheid te maken. Yoga verbindt en dat is ook wat ze op 
basisschool San Pablo zag. De kinderen hebben plezier, genieten en werken samen. 
Daarnaast kunnen ze hun zorgen voor even vergeten. 
Later zijn daar de activiteiten op basisschool Los Jardines, in een ander gedeelte van 
Manchay bijgekomen. Ook hier geeft ze yoga-lessen aan jongere kinderen. Het team 
van docenten is erg enthousiast over de yogalessen. Ze zijn betrokken en 
ondersteunen de activiteiten volledig. De kinderen op deze school hebben de leeftijd 
van 3 tot en met 6 jaar. 

Inmiddels hebben 40 kinderen met behulp van donaties hoodies en shirts ontvangen 
en hebben de allerarmste kinderen via het yoganetwerk nieuwe schoenen kregen. 
Sportmerk Adidas heeft vanuit haar Womens Creator Network, Stichting Con Pazion 
een vliegende start gegeven door een aanzienlijk bedrag te doneren. Dit bedrag zal 
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worden besteed aan het verder professionaliseren van Con Pazion (website, inhuren 
professionals en het genereren van publiciteit) en aan het aanschaffen van de 
primaire benodigdheden zoals yogamatten, tuingereedschap en het organiseren van 
de tuinier -en gezondheidslessen. Inmiddels hebben zo’n 100 leerlingen 
deelgenomen aan onze yogalessen. 

 

Planning 
Voor de komende periode stellen we de volgende werkdoelen op: 

Aanvang Einddatum 

Oprichten Stichting Con Pazion Dec 2017 Dec 2017

Openen bankrekening Dec 2017 Jan 2018

Website design en vullen Dec 2017 Februari 2018

ANBI status verkrijgen Dec 2017 Februari 2018

Getailleerd financieel plan opstellen Februari 2018 Februari 2018

Plan opstellen fundraising Jan 2018 Jan 2018

Fondsen werven Dec 2017 doorlopend

Subsidies werven Januari 2017 doorlopend

Marketing plan opstellen Jan 2018 Jan 2018

Samenwerking zoeken met Ministerie van 
Onderwijs in Peru

Februari 2018 doorlopend
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Organisatie 
Stichting Con Pazion is ingeschreven onder nummer KvK nummer: 70378185 , De stichting 
is gevestigd aan Liemersallee 44, 6931 TN Westervoort.  

info@conpazion.org 

www.conpazion.org 

https://www.instagram.com/con.pazion/ 

https://www.facebook.com/ConPazion/ 

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 858301404  
Het banknummer van de Stichting is IBAN: *****  
Inschrijvingsnummer Kvk: 70378185  
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload zie( www.conpazion.org) Contacten met de stichting verlopen via: 
info@conpazion.org of via Liemersallee 44, 6931 TN Westervoort 

Voorzitter:   Mevr. Biddy Messchaert 
Penningmeester: Dhr. Vincent Gerichhausen 
Secretaris:   Mevr. Marijke Breugem 

Locatie voor het project zoeken en een 
samenwerking aangaan met scholen

Doorlopend Oktober 2018

Draagvlak creëren in schoolomgeving Maart 2018 doorlopend

Medewerkers zoeken en faciliteren Maart 2018

Aanvang yoga-deel project Maart 2018

Aanvang gezondheid-deel project Augustus 2018

Aanvang EKO-deel project September 2018

Evalueren project Augustus 2019

Indien mogelijk, uitbreiden van het project naar 
meerdere scholen of een eigen school

Oktober 2018

mailto:info@conpazion.org
http://www.conpazion.org
https://www.instagram.com/con.pazion/
https://www.facebook.com/ConPazion/
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Directeur/ oprichter: Mevr. Leonie van Iersel 

Werknemers 
Alle taken worden vooralsnog verricht op basis van een onkostenvergoeding met 
vacatiegeld. De stichting heeft op dit moment nog geen werknemers in dienst maar wellicht 
dat dat in de toekomst zal veranderen. Dit is afhankelijk van het succes van het project en 
van het beschikbare budget.  

De manier waarop de Stichting geld werft  
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, 
subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een 
kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé 
als zakelijk. Er moeten subsidie aanvragen worden gedaan en de fondsenwerving zal 
moeten worden opgestart. Er moeten donateurs en relaties worden geworven en er moet via 
multimedia en social media bekendheid worden gecreëerd. Zodra er donateurs zijn, zal het 
contact met hen warm gehouden moeten worden. Daarnaast hoort het voeren van acties 
voor het verkrijgen van financiële middelen ook tot de mogelijkheden. Dit kan door 
persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties (bv. Door inzamelingsacties op scholen). 
Vanwege ons internationale karakter en onze internationale achterban, zullen wij gelden 
werven in zowel binnen als buitenland.  

 


