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Nieuw bestuur 
Eerder dit jaar, hebben Hanneke Sloof en Fred van der 
Zanden besloten hun werkzaamheden voor het Dana Clarity 
fonds over te dragen. Het bestuur wil hen beiden hartelijk 
bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme om 
het Clarity Proces voor zoveel mogelijk mensen ook financieel 
toegankelijk te maken. Tevens zijn wij dankbaar dat Maurits 
Zandbergen en Robi Valkhoff zijn toegetreden tot het 
bestuur. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor:

Maurits Zandbergen
Ongeveer twee jaar geleden ben ik (opnieuw) in contact 
gekomen met de QLB door mijn vriendin. Ze had als 
onderdeel van een training ook een QLB gedaan en zij was 

hier zo enthousiast over dat wij 
tijdens een vakantie deze samen 
deden. 

Na deze hernieuwde kennismaking 
heb ik mij meer verdiept in het 
Clarity proces en na diverse 
trainingen met o.a Taetske, Georg, 
Akki en Marije het besluit genomen 
om middels de Innercore een verdere 
verdieping te vinden.

Clarity blinkt voor mij uit in zijn toegankelijkheid 
en eenvoud. Juist die eenvoud maakt het voor mij 
zo complex. Ik heb altijd het gevoel dat ik iets 
moet doen. Terwijl eigenlijk gewoon ’zijn’ de basis 
is om te ervaren wat er werkelijk is in dit 
moment. En ja, dan komt onherroepelijk de mind 
om de hoek kijken die er van alles van vindt en 
’bananas’ gaat terwijl ik bijvoorbeeld gewoon 
heerlijk in de zon lig. Wat is dat toch dat die 
mind zich zo roert? Alleen dit bewust te worden 
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Nieuw bestuur, 
nieuwe ideeën 

Met een nieuw bestuur 
begint er ook een nieuw 
briesje te waaien. In deze 
nieuwsbrief zie je dat op 
een paar plekken terug.  
Zo hebben wij een rubriek 
die heet: Clarity als 
dagelijkse kost 
 
Wij nodigen iedereen van 
harte uit om ons een 
verhaaltje te sturen over 
een eigen ervaring. Ook wil 
het bestuur een maandelijks 
moment van contact met de 
achterban organiseren.  
Wij starten hier mee in 
september. Ook hier is 
iedereen voor uitgenodigd. 
Er zijn geen kosten aan 
verbonden, dus laat ons 
gauw weten of je eraan mee 
wilt doen. Lees verder en 
ontdek het antwoord op de 
allerbelangrijkste vraag: 

Wat is Nu? 
Laat het ons weten: 
clarity4all@hotmail.com 

Je mag ook andere vragen 
stellen en verhalen 
vertellen. 
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en te ervaren dat dit heel zelden iets met de werkelijkheid te 
maken heeft zorgt voor een merkbare ontspanning.

Dit inzicht wens ik iedereen toe, het relativeert werkelijk 
alles, ook in tijden van angst en spanning. 

De reden dat ik bestuurslid wilde worden heeft te maken met 
de ’drive’ om Clarity meer zichtbaar en toegankelijk te maken 
voor iedereen. Door financiële barrières geen toegang krijgen 
tot het Clarity proces kan niet waar zijn! Dit moet voor 
iedereen die het aanspreekt toegankelijk zijn, ook als het 
financieel even niet uitkomt. Daar is het Dana Clarity Fonds 
voor en daar wil ik mij graag voor inzetten.

Robi Valkhoff
Een aantal jaar geleden overleed mijn jongste zusje. Dat zette 
mijn leven geheel op zijn kop. Ik wist dat ’dit’ het niet kon 
zijn. Ik merkte dat ik op allerlei manieren vluchtte voor alles. 
Via een acupuncturist in Amsterdam kwam ik in aanraking 
met de Quantum Light Breath van Jeru Kabbal en zo, na 
enige omzwervingen, bij Tsuki. Ik nam contact op met 

Taetske en na een persoonlijke 
ontmoeting in haar prachtige ruimte 
ben ik gelijk het diepe in 
gesprongen. Een zevendaagse in Le 
Boulard was de volgende stap. Wat 
bijzonder was, was dat het startte op 
de verjaardag van mijn zusje. 

In het begin wilde ik wegrennen – 
keek steels naar de auto op het 
parkeerterrein en ik dacht: ik ga. 

Wat doe ik hier? Ik ga… Ik bleef.  En oh wat ben ik dankbaar 
voor die beslissing. Sindsdien is mijn weg zo duidelijk 
geworden. Het Nu is alles wat er is. Het is zo eenvoudig! 

Door de jaren heen heb ik 
verschillende trainingen gedaan. Elke 
keer denk ik – dit moet iedereen 
weten, kunnen en doen… daarom heb 
ik besloten om mij aan het fonds te 
verbinden. Geld mag niet de reden 
zijn dat je niet aan het Clarity Proces 
mag deelnemen. Ook dat is simpel ; -)
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Clarity als dagelijkse 
kost van Nico 
Kranenburg 

Daar sta ik dan. Ga zo een 
isolatiekamer op waar een Corona 
positieve patiënt ligt. Ik voel me 
rustig en pak de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Een heel 
ritueel. Rustig trek ik een dikke gele 
jas met lange mouwen aan, dan 
mijn handschoenen en het speciale 
mondmasker met filter. 

Poeh, ik voel me op 1 of andere 
manier onrustig worden. Met dit 
gevoel doe ik de sluisdeur open en 
stap de kamer binnen. Ik zie de 
patiënt en merk op dat ik meer met 
mezelf bezig ben dan met de 
patient. 

De onrust heeft zich ondertussen 
verspreid door heel mijn lichaam. 
Heb het plots erg warm en hap 
naar adem. Zweet gutst over mijn 
lichaam. Hoor mezelf ’zeggen’ ik 
moet hier weg. Zo voelt het : help, 
help, weg, weg. En dan komt 
spontaan de zin op: wat is Nu?! 
 
Het lijkt alsof de turbulentie van 
onrust minder wordt. Ik voel mijn 
voeten op de grond, ervaar het 
door ademvocht nat geworden 
masker. Alsof ik wakker word uit 
een droom: IK sta hier in een 
volwassen lichaam! Ik zie. Er is een 
diepe zucht. De spanning verzacht 
naar tintelingen van ontspanning. 
Ik voel druppels zweet als een fijn 
gekietel over mijn rug gaan. De 
onrustige ademhaling is een uiting 
van kracht geworden. Ja hier sta ik. 
Ik open mijn blik, ik ben er bij. Ik 
ervaar veel dankbaarheid dat ik er 
ben en dankbaar dat Clarity mij in 
haar eenvoud zoveel 
ondersteuning geeft, in ieder 
moment. 
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Nieuwe spaarpotten en Tikkies 
Velen van jullie hebben de spaarpotten zien staan bij 
trainingen. Het blijkt dat deze eigenlijk te klein zijn. Dat is 
natuurlijk goed nieuws, want dat betekent dat er veel mensen 

zijn die geld doneren. 
Wij hebben nu 
grotere spaarpotten 
gemaakt!

Op dit moment zijn 
er weinig mensen die 
cash geld bij zich 
dragen. Wij gaan met 
onze tijd mee en 
hebben nu de 
mogelijkheid tot 
’Open Tikkies 
gecreëerd. Hoe werkt 
dit? Op een briefje 

schrijf je jouw mobiele nummer en het bedrag dat je wilt 
doneren. Vervolgens sturen wij jou een tikkie voor dat bedrag 
en kun jij de tikkie voldoen.

Heb je nu een centje over? Maak het dan snel over naar het 
Fonds! We kunnen het goed gebruiken: 
Stichting Clarity Fonds, rekeningnummer  
NL55 TRIO 019 795 5096 

Nieuwe leraren 
Dankzij de laatste Innercore 
hebben wij weer nieuwe trainers. 
Van harte gefeliciteerd met jullie 
certificering. 

Marije Bijlsma en Akki 
Colenbrander voor het 
Nederlandse taalgebied.  

Voor Duitsland zijn Katrin  
Beyer-Erstmann, Manau Heck en 
Martin Luckinger afgezwaaid.  

Wij willen hen veel succes wensen op het Clarity Proces pad. 
Natuurlijk zal het fonds ook hun studenten ondersteunen.
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Sharing Clarity  
Het Fonds organiseert, als nieuwe 
activiteit, op elke laatste 
maandagavond van de maand 
een Clarity Proces bijeenkomst. 
Dat doen wij telefonisch. De 
eerste bijeenkomst is op 
maandag 28 september om 
19.30 uur. Via een conference call 
nodigen wij iedereen van harte 
uit hieraan mee te doen. Het idee 
is om tijdens de bijeenkomsten 
een onderwerp centraal te 
behandelen. Na een introductie, 
openen wij de lijnen en kun je 
meepraten. De sessie duurt 60 
minuten.  Onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld: Dankbaarheid, 
Intimiteit, Angst. Jullie mogen 
ook zelf een onderwerp 
aandragen. Wil je hieraan 
meedoen, stuur dan een email 
aan: clarity4all@hotmail.com.  

Dan zetten wij je op de mailing-
lijst. De sessies zijn gratis. 
Meer informatie: 
www.clarity4all.org 
Telefoon: 020 – 5893232 
Email: clarity4all@hotmail.com 

Bestuur van het  
Dana Clarity Fonds 

Harry Platte 
 Voorzitter 
Nico Kranenburg 
Secretaris 
Robi Valkhoff 
Penningmeester 
Fréderique Speckman 
Bestuurslid 
Maurits Zandbergen 
Bestuurslid 

Tekeningen in de nieuwsbrief zijn 
van Sieb Posthuma.
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