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staan en trek de buitenlucht in (of 

doe een yogaoefening nl de zon-

negroet. In de vroege uurtjes is 

de wereld heel even van jou al-

leen.                                               

4. Energetische dans : vier het 

voorjaar met een vreugdedans. 

Dansen zorgt net als yoga voor 

een extra dosis endorfine. En laat 

dit nu net het ‘happy-making’ 

stofje zijn. Schud je lichaam dus 

eens goed wakker en beweeg op 

het ritme van de lente.                          

5. Voorjaarsschoonmaak : neem 

een voorbeeld aan de bestaande  

oude traditie en ontdoe je huis 

van onnodige spullen. De leegte 

geeft vervolgens ruimte aan nieu-

we groei, zeker in je hoofd. Afge-

dankte spullen verdienen een 

tweede leven, dus kies een goed 

doel dat jou aanspreekt. Want 

van geven word je ook gelukkig.                   

6. Lichter leven  : nieuwe energie 

is onlosmakelijk verbonden met 

een gezond lichaam. Voed je 

lichaam daarom met het beste 

wat men te bieden heeft : granen, 

noten groenten, fruit en drink 1,5l 

water. Verlies jezelf niet in een 

dieet maar omarm een levensstijl 

waarin liefde voor je lichaam 

centraal staat.                               

7. Good vibes : ook je geest heeft 

baat bij een spirituele schoon-

maak. Lente is het seizoen van 

hergeboorte, een tijd om negatie-

ve gedachten achter je te laten. 

Zorg ook voor een omgeving die 

positief ingesteld is.  Succes ! 

 

DE LENTE IS IN HET LAND … 

Samen met de natuur ontwaken we uit 

een lange winterrust.                               

Tijd om je ledematen uit te rekken en je 

weer op te laden met nieuwe energie. 

Let the sunshine in!                                 

We bedanken voor vernieuwing en 

groei.                                                         

Met volgende 7 (moderne) punten profi-

teer jij optimaal van de lente en een 

verkwikkende voorjaarsschoonmaak in 

je lichaam, hoofd én huis. 

1. Mother Nature : met de eerste zonne-

stralen ontspruit overal groei en bloei, 

de lucht vult zich met energie. Maak 

hiervan gebruik en neem het lentege-

voel in je op: sla aan het tuinieren, 

maak een lange wandeling of houd een 

picknick.                                                  

2. Lentekriebels  : het is misschien niet 

wetenschappelijk bewezen, maar ook 

ons lichaam lijkt te ontluiken in het 

voorjaar. Dus geef je over aan die nieu-

we energie boost die we allen nodig 

hebben.                                                    

3. Voor dag en dauw  : de zomertijd is 

ingegaan en dat betekent dat je einde-

lijk kunt genieten van het ochtendglo-

ren. Probeer eens een uur eerder op te 

 

Lieve lezer,  

Ik wens jullie allen een leuke lente 
tijd..  

Het frisse groen op jonge twijgen, een 
tere tak met bloesemknop. De natuur 
spreekt; de lente volgt de winter op. 

De lente schenkt ons weer nieuw le-
ven, het oude is voorbij gegaan het 
nieuwe wordt ons gegeven. 

Pasen opent deuren. Een leven vol van 
lentekleuren. 



   :  

de toekomst 
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“Zo’n vijfduizend jaar geleden, in het verre India, werd prins Siddhartha wakker.                          
Hij was nog jong, maar voelde zich stijf. Vanuit zijn raam zag hij de dierenwereld ontwaken.     
De olifanten en de tijgers, de cobra’s en de adelaars, elk met hun eigen ritueel. Ze rekten en 
strekten en genoten daar duidelijk van. Zouden ze daarom zo alert, lenig en sterk blijven?        

De prins begon de dieren na te doen – hij stak één arm in de lucht zoals de olifant zijn slurf, 
strekte zijn rug zoals de cobra, zijn armen zoals de adelaar zijn vleugels.                                    

Met elke beweging voelde hij zich beter, zijn lichaam werd soepeler en sterker.                         
Net als de dieren ademde hij langzaam door zijn neus, dat maakte hem rustig.                            
Zo begint de legende van prins Siddhartha, die later de Boeddha zou worden.                             

Hij startte die dag zijn zoektocht naar de ultieme balans – en yoga was geboren”  

Inmiddels heeft yoga de grenzen van India ver overschreden. Zoals de prins duizenden jaren 
geleden bij toeval ontdekte, is yoga de verbinding tussen lichaam en geest. Daarin ligt de scha-
kel naar evenwicht en wie dat eenmaal heeft ervaren, wil niet anders meer.                                                      
Zo blijkt ook uit de enorme opgang die yoga de laatste jaren genomen heeft en blijft nemen.  
Van hatha tot bikram en van yin tot ashtangha – er is voor iedereen een passende yoga.                                                                                       
Zo ook voor kinderen!  

    KINDERYOGA IS ANDERS…                                                                         

Kinderyoga is sterk in opkomst. Er gaan zelfs stemmen op om het te integreren in de lespro-
gramma’s van scholen. Yoga en ook meditatie hebben al wel een plekje ingenomen in de na-
schoolse activiteiten van verschillende basisscholen. Een logische stap in een wereld waarin 
kinderen het al vanaf de peuterleeftijd drukker en drukker krijgen.                                                                                                                                                             
De drang om te presteren, in het echte leven en op sociale media, neemt steeds verder toe. 
Goed kunnen ontspannen, loslaten en vertrouwen in jezelf, zijn dan ontzettend waardevol.    

Kinderyoga helpt deze kwaliteiten op jonge leeftijd te ontwikkelen. Zo leren ze omgaan met de 
gevoelens die komen kijken bij het opgroeien.                                                                                
Van onzekerheid tot onrust en van angst tot sociale druk. Hoewel het gebaseerd is op hetzelfde 
principe en op dezelfde houdingen, is yoga voor kinderen anders.                                                  
Ze leren zichzelf nog ontdekken en op zowel fysiek als mentaal vlak ontwikkelen ze zich razend-
snel. Met kinderyoga worden houdingen altijd op een toegankelijke manier gecombineerd met 
spel en beweging.                                                                                                                                        
Zo leren kinderen – van peuters tot tieners – om te gaan met het principe yoga en begrippen als 
energie, aura en chakra.                                                                                                                         
Bij jonge kinderen draait het vooral om plezier maken, spelen en de fantasie gebruiken.  

Door verhalen te vertellen, zoals dat van Siddhartha, maken ze kennis met de vaak naar dieren 
vernoemde houdingen. Ook het zingen van liedjes in combinatie met expressieve bewegingen 
sluit aan bij hun belevingswereld. Ze kunnen er hun energie en fantasie in kwijt. Kinderen tus-
sen acht en twaalf kunnen al echte houdingen doen en die wat langer vasthouden. Fantasie 
speelt hier uiteraard nog steeds een belangrijke rol.   
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Waarom eet ik eigenlijk?  

Veel mensen, voornamelijk degenen met eet- en gewichtsproblemen, hebben de volgende ant-
woorden op deze vraag: uit gewoonte, om mezelf te belonen of vanwege mijn emoties.  

Dat we eten om emotionele redenen is eigenlijk helemaal niet zo gek. Zo zien we eten niet alleen 
als voeding, maar ook als warmte, geborgenheid, troost en voldoening. Koestering en voeding 
gaan vaak hand in hand. 

Het is belangrijk om je gevoelens te accepteren. Wanneer je leert om te gaan met kleine ergernis-
sen en frustraties, zal je minder snel de neiging hebben om ze weg te eten of jezelf te straffen door 
niet te mogen eten. Als je niet bereid bent om je onplezierige gevoelens te ervaren en te accepte-
ren, is het heel moeilijk om een gezonde relatie met eten te hebben. Leer naar deze gevoelens te 
luisteren en realiseer je dat ze dienen als een innerlijk kompas. Ze maken je niet zwakker, maar al-
leen maar sterker! Ze horen bij het leven en bij jou. Het geeft geen zin om je emoties te onderdruk-
ken. Dit kan zelfs leiden tot lichamelijke en psychische klachten. 

Om je gevoelens te kunnen accepteren, zal je ze eerst moeten leren herkennen. Misschien vind je 
dit moeilijk, bijvoorbeeld doordat hier in je jeugd weinig aandacht voor was. Je bent echter zeker 
niet de enige die hier last van heeft! 

Dit wordt een probleem wanneer je emoties vertaald worden in gevoelens van honger en als emoti-
onele leegte wordt opgevuld met eten om zo jezelf te troosten. Probeer je te realiseren dat eten 
misschien op korte termijn een gevoel van troost kan bieden, maar dat dit de emotionele leegte 
niet oplost. Het probleem zal zo niet weggaan, ook al eet je nog zo veel. 

Onrust kan zorgen voor onevenwichtig eetgedrag. Onrust kent verschillende oorzaken en achter-
gronden. Voorbeelden van achtergronden van lichamelijke onrustgevoelens zijn: 

eetbuiprikkels; erfelijke factoren, geneesmiddelen, hormonale stoornissen; persoonlijke aanleg; 
stress  

Veel gevoelens van onrust  houden verband met een gejaagde leefstijl. Dit brengt weer lichamelij-
ke gevolgen met zich mee. Voorbeelden van psychische factoren die onrust veroorzaken zijn: 

psychische stress is de meest voorkomende onruststoker. Dit komt bijvoorbeeld doordat je voort-
durend onder tijdsdruk staat. Ook onrustgevoelens als gevolg van twijfel komen vaak voor.     
Conflicten vormen een grote bron van psychische onrust. Onzekerheid over jezelf of over andere 
dingen in het leven kunnen ervoor zorgen dat je je onrustig voelt.  

Leer ontspannen en boek je een yogasessie  samen met een consult gezonde voeding … en voel 
je herboren 

 



 

De combinatie kinderrechten en opvoeding doet veel ouders vaak nog 

steeds naar adem happen. Het is niet dat ouders de rechten van hun kin-

deren niet belangrijk vinden. Het is dat ouders in de aandacht voor kinder-

rechten een te eenzijdig perspectief op opvoeding menen te zien.  

“Hoe zit dat met de plichten van kinderen?” of “Hebben kinderen vandaag 

niet te veel rechten?” zijn verzuchtingen die ik het voorbije anderhalf jaar 

zeer regelmatig hoorde. Overal, van Antwerpen tot  ver over de grenzen ... 

Ouders verbinden kinderrechten met een individuele waarden die kinderen 

niet altijd even gemakkelijk weten te beheren. Het maakt hun kinderen soms 

overmoedig, stellen ze vast. Een eigen mening hebben wordt dan snel “je 

moet doen wat je kind zegt”. De aandacht voor kinderrechten maakt ouders 

ook kwetsbaar. Ze zoeken naar wat moeder of vader zijn vandaag kan bete-

kenen. “Mag je nog straffen? Of kan ik mijn kind nog iets verbieden?”. Ou-

ders twijfelen want volgens “de kinderrechten” moet het kind centraal 

staan. Kinderrechten hebben er bovendien voor gezorgd – zo zegt men – 

dat kinderen mondiger zijn geworden en het is net deze mondigheid die 

voor meer spanningen en conflicten binnen het gezin zorgt. “Vroeger was 

het gemakkelijker”, zo luidt het dan. Waarbij tegelijk wel niemand echt naar 

vroeger terug wil. 

Ook kinderen worstelen met kinderrechten. Ik denk aan de 10-jarige Robbe 

die voor een schoolopdracht bij mij op interview kwam en na wat aarzelen 

vroeg: “Heb ik recht op een Ipad?”. Robbe en zijn ouders waren het niet 

eens. Het vraagt tijd om kinderen duidelijk te maken dat rechten iets anders 

zijn dan een verlanglijstje dat je tot Sinterklaas richt. 

Wie zich op zijn rechten beroept, die doet dat als mens en als medemens. Ik 

hou eigenlijk niet van het rechten- en plichtenverhaal. Het is een verhaal dat 

ons gevangen houdt.  
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Ik heb rechten, maar ik heb ook plichten. Veel interessanter is het om rechten 

te lezen als verantwoordelijkheden. Verzekeren dat iedereen tot zijn recht kan 

komen en benadrukken dat iedereen verantwoordelijkheid is. 

Opvoeden gaat eigenlijk over het gezin als plaats waar kinderen de ruimte 

krijgen zichzelf af te bakenen, rekening leren houdend met hun eigen grenzen 

en die van de ander. Het vraagt van ons, ouders, een verantwoordelijkheid 

naar onze kinderen.  Waarin we tonen wat ons dierbaar is, en wat ons dus 

kwetsbaar maakt. Dat vraagt een veilige plek, een plek ook die veel vallen en 

opstaan toelaat. Want kinderen zijn mensen, maar ook mensen in wording.  

Kinderrechten zorgen voor spanning in de opvoeding. Dat is niet eens zo erg. 

Stel je voor dat opvoeden voortdurend rimpelloos zou verlopen. We zouden 

ons zorgen beginnen maken over hoe dat toch komt.  

Hebben kinderen vandaag te veel rechten? Neen … ja ??? 

Kinderen hebben het recht op bescherming en moeten kunnen groeien en 

ontwikkelen. Kinderen hebben eveneens het recht om gehoord te worden. Al-

leen, of in groep. Kinderen zijn medeburgers en dan is het evident dat ook zij 

een stem hebben. 

Een stem hebben of krijgen ontslaat ons evenwel niet van onze opdracht tot 

samenleven. Het is daarom zo belangrijk goed te beseffen wat we precies met 

rechten en dus ook met kinderrechten bedoelen. Elke mens heeft zijn of haar 

rechten maar ook plichten. 

Ga om met elkaar vanuit respect en waardering. Schreeuwen doen we niet, 

praten is een must. Wees als ouder het voorbeeld voor je kinderen.  Vergeet 

niet dat een jong volwassen  een kopie is van jezelf in een ander kleedje.  Op-

voeden met structuur en regels is eveneens lachen en plezier maken en ge-

nieten van elkaar.  



 

 

        

 

 

 

Carpe Diem Anne Vansteenkiste geeft mensen de ruimte om te ontkooien en om 
de kracht in zichzelf te ontdekken. 

Om te ontkooien moet je leren loslaten. Hierbij gaat het om het loslaten van je ego, 
want het ego geeft je het idee dat je de wereld om je heen kunt controleren. Maar 
dit is valse schijn. Het leven, jouw leven gaat zijn eigen gang. Met het loslaten van 
je ego geef je de controle uit handen en geef je ruimte aan het zinvolle toeval.  
Loslaten is als een parachutesprong. Op het moment dat je springt geef je je over 
aan het lot. Je weet voor 99% dat het goed komt maar je bent er nog niet helemaal 
zeker van. Het leven van de meeste mensen is tot in de puntjes geregeld en      
gepland. We zijn controlefreaks die het leven denken te sturen. Word wakker !  

Loslaten is de kunst. Het probleem met loslaten is dat je wel weet wat je hebt, 
maar niet weet wat je krijgt. Toon moed en volg je hart, je passie ! Loslaten is een 
vaardigheid die je kunt leren maar het is vooral een levenshouding. Je vertrouwt 
erop dat het goed komt. Geef het leven een kans om zich in jou te manifesteren. 
Laat je leven een spannend boek worden in plaats van een last. Wie ontmoet je 
vandaag en welke kans doet zich voor ? 

     “THINK DIFFERENT” 

Het is tijd om op te vallen. We zoeken naar authenticiteit en toegevoegde waarde. 
Iedereen beseft het en de meeste mensen willen het. Eenvoud is niet simpel. 

Onthoud de belangrijke uitspraak van de Chinese filosoof Confucius 2500 jaar ge-
leden had hij al diep inzicht in het menselijke gedrag.  

 “ Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, 
betrek me erbij en ik zal geïnspireerd geraken.” 
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GSM : 0478 240 373 
E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be 
Web-site : www.gezondereten-beterleven.be 
 
 
 

Van harte welkom bij Carpe Diem  

Anne Vansteenkiste 

Laarstraat 33,  

2070 Zwijndrecht 

 

 

 

Carpe Diem : een zoektocht naar bezieling en evenwicht… 

Voedingsadvies, Coaching ...Voor persoonlijke ontwikkeling en 

begeleiding. Bij innerlijke processen voor inzicht en uitzicht.  

Alsook voor lichamelijke en emotionele klachten. 

Al geruime tijd is mijn praktijk in Zwijndrecht een gevestigde waarde als 
Diëtiste / Mental coach / Yoga docent 

Het is mijn passie om iedereen die de weg vindt naar mijn praktijk hierin 
zo goed mogelijk te begeleiden met een zichtbaar krachtig resultaat.  

Tijdens de individuele consulten bied ik je op een integere wijze, profes-
sionele, inzichtelijke en een toepasbare Begeleiding.   

De Voordrachten worden gegeven op een interactieve manier. Vanuit 
een , kracht en samenspraak met mijn publiek.  

  Coaching is mee evolueren in de tijd en de mens. 

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE 


