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 אם אין אני לי םי לי, וכשאני לעצםי םה אני, ואם לא עכשיו איםתי

Wat is Mindfulness-voor-de-buurt?  

‘Mindfulness voor de buurt’ is een buurtinitiatief in Amsterdam-oost voor mindfulness-
meditatie. Het werkt non-profit en wil haar bedoeling realiseren zonder gebruik van geld. 
Het buurtinitiatief zet zich vrijwillig en van harte in om de pluspunten van mindfulness 
met buurtgenoten te delen. Daarbij heeft ‘Mindfulness voor de buurt’ twee doelen: 1) het 
bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de wijk en 2) het bevorderen van de 
lichamelijke & geestelijke gezondheid. Hiertoe worden laagdrempelige mogelijkheden 
georganiseerd om mindfulness te (be)oefenen.  

Wat is Mindfulness?  

Officieel is mindfulness: ‘het welbewust richten van de aandacht op een ervaring in het 
huidig moment zonder daarover te oordelen’. Eenvoudig gezegd: niet mét, maar ìn 
aandacht leven. Want mindfulnesss gaat over aandacht. Over de kunst van rustig blijven 
opletten. En impulsieve reacties kunnen uitstellen. Net als fietsen, breien of zwemmen is 
het een eenvoudige, neutrale techniek. Makkelijk te leren. En makkelijk op te nemen in 
elke levensstijl. Mindfulness is heilzaam voor lichaam en geest. Het ontstresst, geeft rust 
en innerlijke vrijheid. Tegelijk is mindfulness ook de basis van alle religies. Iedere 
geloofsbeleving gebruikt de kracht ervan. Toch is mindfulness-meditatie zelf niet iets 
religieus of spiritueels. Het is volstrekt neutraal. Maar de diep rustgevende kracht ervan 
komt wel iedereen, iedere levensbeschouwing en iedere levenssituatie ten goede.  

Elke dinsdagavond is er van 19.30-21.30 uur mindfulness-les  

De cursus wordt in de activiteitenruimte van CIVIC gegeven. Voor ieder die het wil leren 
beoefenen. Voor wie meer verdieping, vrede en rust in het leven wil. Voor wie op advies 
van de huisarts naar een meer ontspannen levenspatroon zoekt. Voor wie onder stress 
lijdt. Maar ook voor wie al eens een mindfulnesscursus heeft gedaan. In de GGZ. Of bij 
het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En naar een follow-up zoekt. De cursus is 
kosteloos. Makkelijk toegankelijk door de 'vrije inloop'. En toch diepgaand. Niemand 
hoeft zich aan te melden of af te zeggen. Ieder kan komen wanneer ’t hem of haar 
schikt; een praktische vorm van permanent leren. Er zijn meditatiematjes, kussentjes en 
dekentjes aanwezig. Maar er wordt meestal geoefend op een gewone stoel. De 
mindfulness is de reguliere, geprotocolleerde 8-weekse MBSR/ MBCT-cursus van Jon 
Kabat-Zinn. Met enkele ontspannings-technieken uitgebreid. En duurt soms 9 of 10 
weken in plaats van 8. Als er plots veel nieuwe mensen komen. Of omdat de deelnemers 
dieper op een detail in willen gaan. Het is 'mindfulness met een smile'. Een sociaal 
‘houvast’. En een praktische leergang door het jaar heen. Deelname veronderstelt wel 
dat je dagelijks een kwartiertje in jezelf wilt investeren door thuis te oefenen. Als je thuis 
niet wilt oefenen, dan kan je beter niet meedoen. Onderdeel van de cursus zijn de stilte-
wandelingen (mindful walking) in het Flevopark. 
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Wekelijks ‘mindful wandelen’ in het Flevopark (stiltewandelingen) 

‘Mindfulness voor de buurt’ maakt stiltewandelingen in en bij het Flevopark. Het hele 
jaar door. Elke week. Dag en vertrektijd wisselt ivm weer en jaargetijde. Die wordt 2 of 3 
dagen tevoren op Facebookpagina Mindfulness-voor-de-buurt aangekondigd. De 
vertrekplaats is wel steeds hetzelfde: de achterpoort / achtertuin van Proeflokaal ’t 
Nieuwe Diep, bij het bruggetje en de oude (Oeterwaler) vissershuisjes. Aan- of afmelden 
kan niet; wie aanwezig is, kan meedoen. De wandeling is niet zwaar. Je hoeft geen 
ervaring met mindfulness te hebben. De wandeling en de begeleiding zijn kosteloos. We 
gaan wel exàct op de aangegeven tijd van start. In het Flevopark maken we een rondje 
over verharde, onverharde en ongebaande paadjes. Soms verlaten we het Flevopark 
voor ‘een rondje Nieuwe Diep’. Maar komen altijd na ongeveer 45 minuten weer op het 
vertrekpunt uit. Stevig schoeisel is een aanrader. Na afloop kan je in stilte vertrekken. 
Maar er is ook kort gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Als het ’t Nieuwe Diep 
geopend is kunnen we gebruik maken van de toiletten. Onderweg zijn er geen andere 
sanitaire mogelijkheden dan de bossages. Het adres is: ’t Nieuwe Diep, Flevopark 13a, 
1095KE A’dam. Je ziet het witte gebouw aan de overkant van de vijver als je vanaf de 
Insulindeweg door de grote poort (van Napoleon) het Flevopark in komt. Je kunt er niet 
met de auto komen. Te voet of per fiets natuurlijk wel. Tramlijn 3 en 14 hebben hun 
eindpunt aan de zijkant van het Flevopark. Bij bus 37 moet je uitstappen bij de halte 
Insulindeweg. Het is dan 5 minuten lopen. 

Informatie & communicatie 

Nieuws en alle informatie die bij de lessen hoort verschijnt steeds op de òpenbare 
Facebookpagina Mindfulness-voor-de-buurt. Appen kan via Messenger 

Wanneer en wat kost het? 

Het kost niks, alleen je inzet en commitment. De mindfulness-lessen zijn op dinsdag-
avond van 19.30-21.30 uur. Het hele jaar door. Net als de stiltewandeling. Die is ook elke 
week. Kijk op Facebook voor dag en tijd.  

De wetenschappelijk bewezen pluspunten van mindfulness (evidence based): 

    afname van stress en slapeloosheid  
   toename van ontspanning en concentratie 
   minder pijnklachten, angst, depressiviteit, vermoeidheid  
   positiever zelfbeeld en verbeterde leefstijl  
   toename van levenskwaliteit en levensverdieping  
   ontmoetend contact met anderen  

Adressen: 

Mindfulness-les: CIVIC, Flevopoort, Kramatplantsoen 101-h 1095LB A’dam 
Stiltewandeling: Proeflokaal ’t Nieuwe Diep, Flevopark 13a, 1095KE A’dam 

Wie zijn de gecertificeerde trainers van ‘Mindfulness voor de buurt’? 

Roy GD Carton, Karin Wagenaar, Hadleigh Gillibard en Lilian Smits. Roy is psycholoog- 
psychotherapeut & theoloog (gepensioneerd). Karin is eigenaar van “Vergezel”, 
oprichtster van “Zing je Plus”. Hadleigh is fysiotherapeut en ervaringsdeskundige op het 
gebied van Mutiple Sclerose. Lilian Smits, gecertificeerd mindfulnesstrainer.


