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HeartConnection Nederland® is een officieel opleidingsinstituut, erkend en 
geaccrediteerd door CRKBO (vrijgesteld van btw). HeartConnection biedt een 
driejarige praktijkgerichte opleiding. De student wordt opgeleid in de biologie van het 
lichaam, geest en psyche, in relatie tot zichzelf, anderen en de aarde. Na drie jaar is 
de student als HeartConnection Practitioner in staat zelf klanten te begeleiden. 
 
Zie bijlage 2 voor uitleg van wat HeartConnection inhoudt. 
 
Maatschappelijke bijdrage 
Naast het Opleidingsinstituut, dat financieel op eigen benen staat, levert 
HeartConnection Nederland® ook een maatschappelijke bijdrage. Dit doen we onder 
meer door het organiseren van een groot aantal gratis activiteiten om het prachtige 
gedachtengoed van HeartConnection te verspreiden, onder andere met Open Huis-
bijeenkomsten, de gratis Challenge, gratis e-books, gratis podcasts en gratis 
Clubhouse-afleveringen. Hiermee wordt waardevolle kennis laagdrempelig gedeeld, 
waarmee mensen meteen zelf aan de slag kunnen en die bijdraagt aan hun 
(mentale) gezondheid en welbevinden, en aan hun persoonlijke groei.  
 
Ook willen we het gedachtegoed van HeartConnection Nederland® beschikbaar 
maken voor diverse non-profit en maatschappelijke organisaties, zoals zorg, politie, 
kraamzorg, verloskundigen en onderwijs. Bijvoorbeeld via korte workshops, waarin 
deze groepen op een bredere manier naar hun werk leren kijken. 
 
Daarnaast verschijnt in de zomer van 2022 het HeartConnection-handboek ‘Het 
leven is een workshop’, gericht op een breed publiek.   
 
Stichting Vrienden van HeartConnection 
De financiering van de diverse (gratis) activiteiten buiten de opleiding om gebeurt 
vanuit de Stichting vrienden van HeartConnection Nederland. De Vrienden steunen 
met schenkingen en sponsoring de maatschappelijke bijdrage van HeartConnection 
Nederland®. De stichting beoogt hiermee het dienen van het algemeen belang, 
zonder winstoogmerk. 
 
ANBI-status 
De stichting Vrienden van HeartConnection Nederland vraagt een ANBI-status aan 
en ANBI wordt aangemerkt als een goed doel. Op die manier is het voor particulieren 
en bedrijven interessant om een bijdrage te geven aan HeartConnection Nederland. 
 
 
 
Doel stichting 
 
De geldstroom van de Stichting wordt primair ingezet voor: 



 
1. Het maken van documentaires en programma’s om het gedachtegoed van 

HeartConnection te verspreiden. Naast een algemene korte docu wordt er 
gewerkt aan Villa Marjolein. In deze serie nodigt HeartConnection Nederland® 
(bekende) Nederlanders uit om op een prachtige plek midden in de natuur 
samen met HeartConnection het antwoord te vinden op een persoonlijke 
vraag. Dit kan een fysieke, psychische of levensvraag zijn, bijvoorbeeld 
waarom ze bepaalde dingen meemaken. Samen met Marjolein van der 
Meulen, grondlegger van HeartConnection Nederland®, maken ze een reis 
door het onderbewuste, dat de antwoorden geeft. Zo kan een breed publiek 
laagdrempelig kennismaken met het gedachtegoed van HeartConnection. 
Afhankelijk van het succes kunnen in de toekomst ook bekende buitenlandse 
persoonlijkheden uitnodigen.  
 
Alle programma’s worden uitgezonden via televisie, YouTube en kanalen als 
Netflix en Amazon om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.  

 
2. Een vaste locatie van waaruit we onze (gratis) activiteiten kunnen produceren 

en aanbieden. Tot nu toe (april 2022) Nu worden de opleiding en andere 
activiteiten gegeven vanuit wisselende anti-kraak locaties.   
 

 
Secondaire geldstroom door sponsoren voor: 

o Challenge 
o Podcasts 
o E-boek 
o Uitbreiding Levensverhalen A-Z 
o Promotiematerialen 
o Community 
o Vrienden van HeartConnection Nieuwsbrief  
o Speciale activiteiten, jaarlijkse bijeenkomst Vrienden van HeartConnection 
o HC Open Huis 
o Uitbreiding van HC-activiteiten 
o Uitgeven boek 
o Boekpresentatie 
o Vertalen boek in andere talen 
o Ontwikkeling HeartConnection Nederland® 
o Ondersteuning voor HeartConnection Nederland® in de breedste vorm 
o Website voor Stichting Vrienden van HeartConnection 
o Première documentaire/programma’s 

 
 
  



Inkomsten: 
1. Schenkingen en donaties   
2. Sponsors voor bepaalde activiteiten 
3. Investeerders voor documentaires/programma’s en vaste locatie 
4. Opbrengst van HeartConnection boek: ‘Het leven is een workshop’ dat zomer 

2022 verschijnt.  
 

 
Bestuursleden Vrienden van HeartConnection 
Marjolein van der Meulen (voorzitter) 
Ad van Susteren (secretaris) 
Angelique Rigterink (penningmeester) 
 
 
Functie binnen HeartConnection Nederland®  
Marjolein van der Meulen, grondlegger HeartConnection Nederland® 
Ad van Susteren, adviseur van HeartConnection Nederland® 
Angelique Rigterink, office manager van HeartConnection Nederland® 
 
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met contact@heartconnectionnederland.nl 
 
 
Website 
https://www.heartconnectionnederland.nl/stichting-vrienden-van-heartconnection/ 
 
 
  



Bijlage 1: Activiteiten HeartConnection Nederland® 
 
Opleiding:  
https://www.heartconnectionnederland.nl/product-categorie/opleiding/ 
 
Vierdaagse Training: 
https://www.heartconnectionnederland.nl/product-categorie/training/4-daagse/ 
 
 
 
Stichtingsactiviteiten   
 
Open Huis: 
https://www.heartconnectionnederland.nl/product/open-huis-heartconnection-24-
september-houten/ 
 
 
Challenge: 
https://www.heartconnectionnederland.nl/product/gratis-online-challenge-maak-van-
je-shit-een-gouden-hit/ 
 
 
Podcasts: 
https://anchor.fm/heartconnectionnederland 
 
 
Documentaire: 
https://youtu.be/ZOQPG7yfU-w 
 
Boekpresentatie & Documentaire première 
23 september 2022 en 2 oktober 2022 
 
Uitgifte boek: 
‘Het leven is een workshop’ 
Op weg naar nieuw bewustzijn  



Bijlage 2:  
 
Kom je steeds dezelfde situaties tegen? Trek je steeds bepaalde relaties aan? Heb 
je bepaalde kwalen of klachten die telkens terugkomen of chronisch zijn? Elke 
situatie, relatie of klacht waar je last van hebt, vertelt jou een onbewust 
(familie)verhaal. Een verhaal dat je de oplossing aanreikt voor jouw persoonlijke 
vragen. 
  
Heartconnection Nederland® put uit oeroude kennis, zoals de biologische wetten, en 
brengt die naar de toekomst. Ons lichaam reageert biologisch. Elke ziekte, klacht of 
pijn is het gevolg van iets dat daarvoor is gebeurd: the painful moment. Het lichaam 
past zich aan om hiermee om te kunnen gaan. Zo ontstaan overlevingspatronen. 
Deze patronen kunnen in je huidige leven, maar ook in vorige generaties zijn 
ontstaan. Alles wat jij, je ouders en voorouders niet hebben verwerkt, leef je elk 
moment. Als een wandelende excel-sheet met algoritmische patronen. Als je je 
eenmaal bewust bent van wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en hoe thema’s vaak 
generaties terug zijn te herleiden, kun je deze onderbewuste programmeringen 
doorbreken, ook voor toekomstige generaties.  
 
HeartConnection Nederland® biedt je de handvatten om de programmeringen te 
achterhalen, je ermee te verbinden, te versmelten en ze daarmee los te laten. Je 
neemt zelf de regie en verantwoordelijkheid over je leven. Dat wat je overkomt heb je 
niet altijd in de hand, wél hoe je hiermee omgaat. Dit geeft je vrijheid en vertrouwen 
om je angsten los te laten en weer te genieten van het leven. En als je weet dat niets 
zomaar gebeurt, word je vanzelf heel erg nieuwsgierig naar het verhaal erachter. 
Zonder schuld, schaamte en boete, maar met compassie vanuit eigen 
verantwoordelijkheid.  

Dit maakt Heartconnection tot een echt andere manier van (kijken naar het) leven. 
Een manier die eigenlijk zo logisch is. De sleutel is de verbinding met je hart en 
luisteren naar het verhaal dat je lichaam te vertellen heeft. Naar binnen gaan en daar 
je antwoorden vinden. We leven het leven, groeien samen in nieuw bewustzijn, om in 
elk moment te kunnen verbinden-versmelten-loslaten, met alles wat zich aandient. Zo 
doorbreken we patronen, kunnen we nieuwe keuzes maken en geven we ruimte aan 
onze talenten.  

 


