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De docente

Mijn naam is Regina Heida (1970). In 
1987 kwam ik in aanraking met yoga en 
heb ik ervaren dat yoga veel voor mij deed. 
In april 2004 ronde ik mijn yogastudie 
af aan de Yoga Academie Nederland in 
Amsterdam. Vanaf die tijd geef ik met 
veel plezier yogales aan volwassenen en 
zag ik veel positieve effecten. Mijn eigen 
kinderen hebben me laten beseffen dat 
ik ook deze voordelen wil overdragen 
aan kinderen. Ik heb in november 2005 
de kinderyogatraining gevolgd bij Helen 
Purperhart (Jip & Jan) in Almere en in juli 
2011 de opleiding Holistische Kinderyoga 
gedaan bij Arterre in Nijmegen. Nu mijn 
drie kinderen naar school gaan hoop ik met 
mijn kinderyogalessen te kunnen bijdragen 
aan een vrije ontwikkeling van kinderen.
 
Lesinformatie

De lessen starten op maandagmiddag 21 
januari 2013 bij minimale deelname van 4 
kinderen.  Lesdata: 21 januari, 28 januari, 
4 februari, en 11 februari van 16.00- 16.45 
met (thee-) drinken na de les. (6 tot en met 
9 jaar). 

Is je kind ouder (10 tot en met 12 jaar) dan 
kun je het opgeven voor maandagmiddag 
17.00 – 18.00 uur. Instroom is op elk 
moment gedurende het blok mogelijk tot 
een maximale groepsgrootte van 8 kinderen. 

De kosten voor een les bedragen in het 
eerste blok € 5,00 per les. Omdat de 
kinderyogalessen nog in een experimentele 
fase zijn, kunnen kinderen dit blok 
kennismaken met yoga en daarna besluiten 
of ze door willen gaan. Daarna zullen de 
lessen 8,00 euro (thuis) of € 9,00 (in de 
zaal) gaan kosten. Deze zullen per blok 
doorberekend worden. Voor data en plaats 
zie de actuele informatie op de website. 

Meer weten?

Wil je meer weten? E-mail naar: yogabala@
xs4all.nl of bel 033-4331290! Of kijk op 
www.yogabala.nl. (QR-code)
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Energie van kinderyoga.

Kinderyoga laat kinderen op een speelse en 
beweeglijke manier kennismaken met yoga. 
Door te spelen met yoga leren kinderen wie 
ze zijn, welke waardevolle mogelijkheden 
ze hebben om voor zichzelf (en de ander) te 
zorgen. In de yogales kunnen ze ontdekken 
hoe ze zich kunnen uiten, hoe ze om kunnen 
gaan met eigen gevoelens en emoties. Ze 
onderzoeken welke kwaliteiten en innerlijke 
krachten ze hebben en hoe ze deze kunnen 
benutten. Ze leren technieken en doen 
houdingen om het lichaam te versterken 
en soepel te houden, om hun concentratie 
te verbeteren en te ontspannen ook als ze 
angstig zijn of stress ervaren.

Waarom kinderyoga?

Het is voor kinderen van deze tijd net 
zo moeilijk als voor volwassenen om bij 
zichzelf te blijven. De volle agenda’s, een 
veeleisende omgeving en grote hoeveelheid 
prikkels maken het moeilijk om te weten 
waar ze een grens ervaren en waar ze hun 
grens willen trekken en waar ze gespannen 
van raken. Ze zijn nog zo puur dat ze nog 
aan het ontdekken zijn hoe emotie ontstaat 
en waar die in het lichaam kan zitten. Ze 
weten niet altijd wat ze ervan moeten 
denken en wat ze ermee kunnen doen. Het 
is evenzo lastig om te bepalen wat er in hun 
hoofd en hun lichaam gebeurt en wat er 
buiten hun lichaam gebeurt.

Kinderyoga kan ook bijdragen in 
het letterlijk en fi guurlijk fl exibel 
blijven. Kinderen zitten erg veel (in de 
schoolbanken, achter tv en computer) en 
bewegen over het algemeen eenzijdig. De 
bewegingsontwikkeling van het kind kan 
hierdoor gaten oplopen. De motorische 
ontwikkeling is namelijk een fundament 
voor andere ontwikkelingen. De hersenen 
en het lichaam van kinderen zijn bovendien 
volop in de groei en hebben ontspanning 
nodig.

Wat leren de kinderen?

De bovengenoemde factoren kunnen leiden 
tot druk of juist passief gedrag, tot spanning 
of kunnen zelfs gezondheidsklachtjes 
veroorzaken. Yoga geeft praktische tips om 
zich zelfverzekerder, sociaal weerbaarder, 
rustiger en tevredener te voelen. Met fysieke 
en mentale oefeningen leren kinderen hun 
lichaam goed te gebruiken en evenwicht te 
zoeken in zichzelf en in de buitenwereld, te 
concentreren en vitaal te blijven. 
Ze leren meedoen in een groep. Via 
lichaamsbesef kan het kind tot zelfbesef 
komen. Kinderen worden uitgenodigd om 
geaard te raken, grondgevoelig te worden. 
De eigen identiteit wordt daardoor vergroot 
en zo kunnen ze leren voor zichzelf te 
zorgen. Wat kinderen nu met yoga leren is 
een goede basis voor hun hele leven.

Wat doen we in een kinderyogales?

In een kinderyogales is het vooral 
belangrijk dat kinderen plezier hebben. 
Iedere les is een ontdekkingsreis met leuke 
thema’s die speels zijn en aansluiten op 
de belevingswereld en ontwikkelingsfase 
van het kind. Kinderyoga maakt gebruik 
van muziek, bewegen en motorische 
vaardigheden, fantasie, massage, 
zintuiglijke oefeningen, tekenen en 
kringgesprekken. Spelenderwijs en 
naarmate het kind ouder wordt, komen meer 
en meer elementen van yoga aan de orde, 
zoals ademhaling, meditatie, concentratie, 
visualisaties, lichaamshoudingen (asana’s) 
en mudra’s. Elke les kent een vaste 
opbouw. Yoga is niet prestatiegericht: Hoe 
een kind het ook doet het is altijd goed! 
Yoga is veilig. Yoga is daarom bedoeld 
voor alle kinderen, ook kinderen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking 
zijn welkom. Het belangrijkste is dat het 
kind yoga fi jn vindt om te doen!


