
 
 

Actie “lopend vuurtje - Kinderen met een Boodschap” 

 
 
Voor Kinderen,Ouders,Leid(st)ers,Leerkrachten,Pabostudenten,Zorgverleners,Jeugdhulp,e.a. 

 “ Kinderen met een Boodschap”   
Jonge hooggevoelige kinderen reiken ons de hand en geven ons middels gedichten van Linda van 
Hulsen een kijk in hun hedendaagse belevingswereld. Het mooie aan de gedichten in het boek 
"Kinderen met een Boodschap" is dat de kinderen van Nu, hoogsensitief of niet, via Linda  een 
weg hebben gevonden om van zich te laten horen. Wij zien in deze gedichten een oproep van deze 
kinderen aan iedereen, ouders, familie, scholen etc. om verder te kijken dan alleen de buitenkant. 
De buitenkant is alleen een reactie op wat er van binnen leeft. Zij roepen op om echt te luisteren 
naar wat er in hun diepste gevoel leeft. Waar zij in knel komen in deze hectische maatschappij en 
waar zij hun eigenheid verliezen. Onze kinderen willen weer terug komen tot de basis en de kern 
van Wie zij Zijn. Maar ook elke volwassenen wil diep in zijn hart Zijn. Laten we zorgen dat wij 
hun spiegel naar ons begrijpen en dat zij gehoord worden!   
 
Een bron van inspiratie, een leerzame kijk in de wereld van het hoogsensitieve kind  
Deze eigentijdse Boodschappen bieden een ondersteunende  rol om in openheid  met elkaar in 
gesprek te gaan. Begrip, herkenning en erkenning is de sleutel naar vruchtbare samenwerking. 
Lees de vele recensies op http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/boeken 
 
Kinderen met een Boodschap ISBN: 978-90-810430-4-5  is zowel in de boekhandel als 
rechtstreeks in onze webwinkel www.babyfuture.nl te bestellen.  Vaste verkoopprijs  € 10,-- 
Auteur Linda van Hulsen - Tweede auteur en eindredactie  Ingrid Rouleaux  - Met medewerking 
van Wies Clout, orthopedagoog. Tekeningen: C. Beneker - Vormgeving: Jeannette Steegmans 
 

Sponsorkorting 
voor scholen en organisaties en speciale burger acties 
Wij sponsoren initiatieven/congressen/doelen van burgers, scholen,  
(zorg) instellingen  en organisaties,  door een inkoopkorting te geven van 
30% bij afname vanaf 5 stuks, 
40% bij afname vanaf 25 stuks  
50% bij afname vanaf 50 stuks 
Op aanvraag via http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/contact 
 
Lezingen/workshop op aanvraag 
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/lezingen 
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