EEN STERKE START VOOR IEDER KIND
Geloven in wie je bent en wat je kunt
Om goed te kunnen leren, moet je goed in je vel zitten. Dat is niet voor ieder kind
vanzelfsprekend. Door het ervaren van (geld)problemen en stress is leren en presteren
vaak lastig. Ook zijn er kinderen die negatief over zichzelf gaan denken. Deze kinderen
krijgen zo een valse start. Wij geloven in gelijke kansen voor alle kinderen. Daarom hebben
we de methode Ik ben rijk! ontwikkeld.

DOEN WAT WERKT

HULP VRAGEN

Ik ben rijk! is het eerste trainingsprogramma dat kinderen
weerbaarder maakt tegen de negatieve gevolgen van
stress en (geld)problemen. Voor de lessen en opdrachten
maken wij gebruik van technieken die echt werken. Dat
weten we uit andere programma’s en uit onderzoek.
Kinderen die Ik ben rijk! hebben gehad, denken positiever
over zichzelf. Ook hebben ze geleerd wat ze kunnen
doen als er iets vervelends gebeurt. Of wanneer iets
anders gaat dan zij zouden willen.

Met Ik ben rijk! krijgen kinderen een
gevoel van controle. Hierdoor voelen zij
zich sterker. Ook zullen zij betere
keuzes maken. Wie in zichzelf gelooft,
kan ook beter presteren. In de lessen
van Ik ben rijk! leren kinderen elkaar
helpen. Ze leren ook dat het goed is om
hulp te vragen als je dat nodig hebt.
Niemand kan alles alleen. Samen sta je
sterk.

WILT U WETEN WAT IK BEN
RIJK! VOOR UW KIND KAN
BETEKENEN?
Stuur een mail naar: info@ikbenrijk.com. Wij nemen
dan zo snel mogelijk contact met u op.

IK BEN RIJK
“Kansen jezelf niet gunnen en je
talenten niet kunnen ontwikkelen. Dat
is armoede.”

IK BEN RIJK! VOOR UW KIND
Heeft u het idee dat uw kind een steuntje in de rug kan
gebruiken? Heeft uw kind weinig zelfvertrouwen? Ziet u
bijvoorbeeld dat uw kind vaak twijfelt of bang is dat er iets
niet lukt? Of merkt u dat uw kind onzeker is en zich
minder voelt dan andere kinderen? Dan biedt Ik ben
rijk! een mooie én leuke oplossing. Met Ik ben rijk! geeft u
uw kind de kans om sterker te worden en zelfvertrouwen
op te bouwen. Dat is een kans die ieder kind verdient!
Misschien wordt Ik ben rijk! al aangeboden op de school
van uw kind. Dan kan uw kind de lessen volgen in de
klas. Als de school de lessen niet aanbiedt, kunt u contact
opnemen met ons. Wij laten u dan weten wanneer Ik ben
rijk! bij u in de buurt wordt gegeven. Bijvoorbeeld in het
buurthuis. In sommige wijken wordt Ik ben rijk! ook
aangeboden in school, maar dan buiten schooltijd.

IK BEN RIJK
Ik ben rijk! is er voor drie leeftijden: voor kinderen van 4
tot 6 jaar, van 6 tot 8 jaar en van 8 tot 10 jaar. Ik ben
rijk! is ontwikkeld door ervaren pedagogen en
kinderpsychologen. In 9 lessen werken we aan:
Hoe denk je positiever over jezelf; ·
Hoe ga je op een goede manier om met tegenslag;
Hoe vraag je hulp van andere kinderen en van
volwassenen.
Kinderen van 8 tot 10 jaar leren ook hoe ze goed met
geld om kunnen gaan. Wat kosten dingen in het dagelijks
leven? En hoe kun je met minder geld ook leuke dingen
doen. Meer informatie vindt u op www.ikbenrijk.com.

Eva Yoo Ri Brussaard (initiatiefnemer Ik
ben rijk! en directeur van Single
SuperMom)

“Mijn meiden vonden de illustraties
prachtig en hebben met plezier de
materialen uitgetest."
Camelia, moeder van 2 dochters 8 jr

“Laten we denken buiten de kaders, zodat
iedereen zijn eigen plek vindt”
Heleen Wientjes (pedagoog)

“Ik wens voor alle kinderen dat hun
ouders hebben kunnen leren van zichzelf
te houden, zodat de kans toeneemt dat
hun kinderen zich gehoord, gezien en
serieus genomen voelen”
Mathilde Polee

(leerkracht)

