STICHTING KIND EN SPIRITUALITEIT
Oblimon is, zoals te lezen is op deze website, een samenwerkingsverband van onderwijsbegeleiders
voor levensbeschouwing en identiteit. Drie jaren op rij organiseerde Oblimon met succes de ‘Dag van
de Kinderspiritualiteit’. De deelnemers waren enthousiast: ze werden gevoed door de inhoud van
lezingen en workshops. Daarnaast inspireerde hen de ontmoeting met andere werkers op het
levensbeschouwelijke gebied.
Stichting
Door het enthousiasme ontstond het verlangen om structureel meer activiteiten rond kinderen en
hun spirituele ontwikkeling te kunnen blijven organiseren. Om dat mogelijk te maken en hiervoor
financiële middelen te zoeken is besloten een stichting op te richten.
Mei 2020 was het zover: de Stichting Kind en Spiritualiteit was een feit!
De Stichting zetelt in Nijmegen, maar richt zich met haar activiteiten op het hele land.

De Stichting Kind en Spiritualiteit heeft als doel:
• een brugfunctie te vervullen tussen wetenschap en praktijk rond het
onderzoeks- en aandachtsgebied ‘kinderen en spiritualiteit’
• mensen die beroepshalve of in vrijwilligerswerk actief bezig zijn met kinderen/
jongeren en hun spiritualiteit, gelegenheden te bieden elkaar te ontmoeten en
van elkaar te leren
• meer bekendheid en aandacht te genereren voor spiritualiteit als wezenlijk voor
het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren
• het doen ontwikkelen van expertise, methodieken en werkvormen om de
spiritualiteit van kinderen en jongeren ruimte te geven, te voeden en helpen
ontwikkelen

Visie
Aandacht voor de spiritualiteit van kinderen en jongeren is onmisbaar voor hun welzijn, voor hun
sociale ontwikkeling en die van de samenleving. Helaas biedt de huidige maatschappij vaak weinig
gelegenheid om kinderen en jongeren daarin te begeleiden.
Spiritualiteit kan verbonden zijn aan een godsdienst, maar is dat niet noodzakelijkerwijs.
Het wordt door ons gezien als een relationeel bewustzijn: het besef van en zoeken naar
verbondenheid met het eigen innerlijk, met andere mensen, met de aarde, vorige generaties en de
Ander/het goddelijke.
Het is van wezenlijk belang dat er mensen zijn die kinderen en jongeren de ruimte bieden om de
zoektocht naar die verbondenheid in alle vrijheid te kunnen gaan.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het organiseren van studiedagen, cursussen en netwerkbijeenkomsten
• het verzorgen van publicaties
• het bijdragen aan onderzoek
• het verwerven van fondsen
• contact onderhouden met de International Association for Children’s
Spirituality of vergelijkbare internationale netwerken
• het ondersteunen en faciliteren van het werk van Oblimon rond spiritualiteit
en zingeving wanneer dit in het verlengde ligt van de stichtingsdoelstellingen
• alle overige wettelijke middelen die de stichting zinvol acht in het licht van
haar doelstellingen

Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
- subsidies en andere bijdragen
- schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen
- andere inkomsten
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Heydenrijckstraat 61
6521 LL NIJMEGEN
kinderspiritualiteit@oblimon.nl
KVK 77941691
NL84 TRIO 0788 9636 43

Cora Krispijn, psycholoog
Odile Jansen, cultureel antropoloog
Ineke Struijk, religiewetenschapper
Liesbeth Vroemen, theoloog

