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Stichting CNYS—Wat is dat? 

Stichting CNYS is een rechtspersoon met statutaire naam: Stichting Foundation Chinese Yang sheng and 
Traditional Chinese Medicine.  Zij heeft haar zetel in Hillegom en heeft als kernactiviteit het promoten van 
de Chinese Yang sheng cultuur en de Chinese geneeskunde.  Deze doelstelling streeft zij na door zich toe te 
leggen op drie belangrijke pijlers: 
 

Het organiseren van sportlessen (Sport) 
 
Het ondersteunen en uitvoeren van onderzoek (Onderzoek) 
 
Het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en workshops (Onderwijs) 

 
 
 
Om deze activiteiten te organiseren en de stichting 
levensvatbaar te houden is zij afhankelijk van verschillende 
bronnen van inkomsten: 
 

Subsidie 
Sponsoring 
Vrijwilligers 
Donaties 
Inkomsten uit bedrijfsactiviteiten 

 
 
 
Aangezien de continuïteit van de projecten en de stichting een noodzakelijk punt zijn binnen de 
bedrijfsvoering heeft de stichting geopteerd voor een onafhankelijke bron van inkomsten.  Dit gebeurt via 
het bedrijf “Yang sheng On Tour”.  Alle winst uit de bedrijfsvoering gaan rechtstreeks naar de stichting en 
zijn bedoeld voor de garantstelling van deze continuïteit.  Yang sheng On Tour biedt sportlessen en 
massages gebaseerd op de Yang sheng en TCM principes aan bij bedrijven, In House.  Door deze producten 
in te kopen draagt een bedrijf dus niet alleen bij aan de gezondheid van zijn eigen medewerkers maar ook 
aan die van de minder bedeelden binnen de maatschappij.  Op deze manier probeert de stichting een 
preventief zorgsysteem op te zetten waar de kapitaalkrachtige partijen binnen de maatschappij (het 
bedrijfsleven) door het inkopen van een zorgsysteem tevens voorzien in het preventieve zorgsysteem van de 
kapitaal armere partijen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezondheid is iets wat je doet.  Je koopt het niet in de winkel, je bereikt het niet door enkele malen per week 
een activiteit te doen of een verwenkuur te ondergaan.  Elk moment van de dag bepalen je handelingen 
welke richting jouw gezondheid opgaat.  Om dit proces in de gewenste richting te sturen zijn kennis en 
vaardigheden een noodzakelijk goed.  Het is onze overtuiging dat iedereen recht heeft op het verwerven van 
deze instrumenten, rijk of arm.  De stichting streeft er dan ook naar om zo veel mogelijk mensen de eigen 
regie en verantwoordelijkheid te laten nemen over hun gezondheid en hun leven.  Yang sheng ! 



CNYS & Sport 

RIBW/KAM Plus Zuidwijk  
 

Beschermd Wonen Plus Zuidwijk is bestemd voor 
volwassenen met het syndroom van Korsakov of een 
stabiele resttoestand van de ziekte van Wernicke.  
Bewoners moeten minimaal een half jaar vrij zijn van 
alcohol.  Zuidwijk bestaat uit 26 individuele zit/
slaapkamers met douche en toilet.  Vier van deze kamers 
hebben een eigen keuken.  Deze zijn bedoeld voor 
cliënten die met minimale ondersteuning een eigen 
huishouden kunnen voeren.  Er zijn drie groepsruimtes, 
twee huiskamers voor gezamenlijk gebruik van de 
maaltijden en koffiedrinken.  In de derde ruimte starten 

ze ’s morgens de dag op met ontbijt en vinden diverse dagbestedingsactiviteiten plaats.  Op de eerste 
etage bevindt zich een creatieve activiteitenruimte. 
 
In deze ruimte wordt sinds 2 maart elke week Qigong les gegeven.  Deze les wordt gratis aangeboden 
aan de inwoners van Zuidwijk.  Als non-profit organisatie heeft Zuidwijk recht op 3x 4 weken les.  Zij 
hebben ervoor geopteerd om de lessen 12 weken te laten doorlopen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
RIBW Zuidwijk had al eerder kennis kunnen maken met Qigong.  In 2014 startte onze vrijwilliger 
Tony daar ook met een wekelijkse les Qigong voor de bewoners.  Deze werd echter begin 2015 terug 
geannuleerd wegens het ontbreken van budget voor de lessen, hoewel de lessen toen al aan een 
kortingstarief werden aangeboden.  De organisatie is dan ook hartstikke blij dat de lessen weer van start 
kunnen gaan en de bewoners van Zuidwijk minstens 12 weken lang mogen leren van de Qigong lessen 
gratis aangeboden door de stichting CNYS. 
 
Omdat gezondheid ons belangrijkste goed is.    

 
Wil jij je als vrijwilliger ook inzetten voor de gezondheid van anderen? Of ben je als 
organisatie geïnteresseerd in het ontvangen van gratis sportlessen voor jouw 
doelgroep? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 

Voor meer informatie kijk je op: 
http://www.cnys-tcm.com/sport/   



Interview : Henny Eleonora 

Hallo, mijn naam is Henny, ik ben leraar aan de Liu He Men school in Amsterdam die ik zo’n 30 jaar geleden 
heb opgericht.  Sindsdien houd ik me bezig met het delen van dit Traditioneel Chinese Martial Arts systeem.  
Denk hierbij aan kung fu, bagua, taiji, etc…  Daarnaast zet ik me in voor de promotie van Chinese Martial 
Arts en cultuur, dat doe ik oa. als ambassadeur van de Cangzhou Traditional Wushu Martial Arts en de 
Guangdong Federation of Southern Martial Arts.  Als stichting zijnde zetten wij ons tevens in voor de 
minderbedeelden.    
 

Het valt me op dat er een sterke nadruk ligt op het 
traditionele aspect.  Zit hier een verschil in met 
andere scholen? 
 
Met traditie bedoelen we met name de manier 
waarop het sinds oudsher gebeurt en die manier die 
generatie na generatie wordt doorgegeven.  Laat me 
een voorbeeld geven uit onze eigen Guo Shu Cup.  
Guo shu betekent de kunst van het land, op die 
manier zit er dus ook steeds een cultuur achter 
hetgeen je doet.  In de Guo Shu cup gebruiken we 
traditionele wapens.  Dat betekent dat de wapens 
zwaar zijn, solide in de hand.  De moderne versies 
zijn vaak flexibeler en lichter zodat het er sneller en 

mooier uitziet.  Niet dat daar iets mis mee is, het is een kwestie van smaak. 
 
Merkt u een evolutie binnen het veld? 
 
Ja zeker.  De oude meesters zitten eigenlijk meer aan de zijlijn omdat ze ruimte maken voor een nieuwe 
generatie met een andere blik op het veld en hun eigen manier om het tot groei aan te sporen.  Dit is niet 
noodzakelijk iets slechts, we hebben groei nodig, het veld moet blijven evolueren.  Toch blijft het behoud van 
de traditie een belangrijke zaak.  Als je het niet behoudt is het al verloren.  Langzaam aan gebeurt dit al.  De 
moderne versies nemen steeds meer en meer terrein.  Dat is op zich ok, maar een reden des te meer om de 
traditie te bewaren.  Anders blijft er straks niets meer over. 
 
Is dat een groot aspect van de Liu He Men school? 
 
Het beperkt zich niet tot Liu He.  Changzhou alleen al kent 55 men pai.  Er zijn veel kung fu systemen waar 
mensen nog nooit van gehoord hebben.  Iedereen kijkt naar shaolin als echte kung fu terwijl shaolin niet eens 
zo oud is.  Allemaal dankzij Jet Li, die maakt een goeie film en plots is shaolin de echte kung fu.  Systemen 
zoals Baji, Tong Bei en Pi gua bv. zijn veel minder bekend bij het grote publiek.   
 
Wat betekent gezondheid voor u? 
 
Gezondheid betekent voor mij in balans zijn met jezelf elke dag opnieuw.  Niet 
dat je noodzakelijk super goed bent of geen problemen hebt.  Je houd je 
bewustzijn bij je lichaam.  Je beweegt en sport.  Elke seconde creëren je 
gedachtes, je bewegingen, een energie golf doorheen je lichaam.  Deze golf 
beïnvloedt de balans van je systeem.  Elk moment gebeuren er kleine 
verstoringen van deze balans maar dat wordt al snel hersteld.  Als je jong bent 
gebeurt dit herstel snel, naarmate je ouder wordt duurt het echter steeds langer 
om die balans terug te vinden.  Voor mij is gezondheid de toewijding die je 
elke dag maakt.  Hoe je wakker wordt tot hoe je gaat slapen en alles 
daartussen.  Het is dus een continue proces. 



En bewustzijn is een belangrijk onderdeel van dit proces? 
 
Ja.  Bewustzijn in het moment.  Bewustzijn is het begin van het leerproces.  In onze beoefening vragen we dus 
om bewust te zijn van alles wat je doet, van begin tot eind.   
 
Dat is wat binnen Liu He onderwezen wordt? 
 
Ik noem het niet noodzakelijk een lering, een onderwijs.  Ik zou het eerder een “delen van” noemen.  Mijn idee 
is: hey, ik heb hier deze prachtige kunst ontdekt en er zijn veel manieren om ze te benaderen.  Ik deel dan met 
jou mijn inzicht hierover zodat jij op je eigen manier het veld verder kunt gaan verkennen.  We zeggen al te 
snel en ondoordacht dat iets mijn systeem is, terwijl het vaak alleen de manier is waarop wij naar een systeem 
kijken. 
Op die manier rijk ik mensen tools aan om het zelf te doen.  God heeft je je geest gegeven, gebruik het dan 
ook.  Al te vaak gebruiken we onze geest op de verkeerde manier, we argumenteren, vechten, zijn jaloers of 
proberen dingen te verzamelen.  Probeer die geest stil te maken, onderwijs dat brein, die geest.  Dan vindt er 
een uitwisseling plaats van jouw en mijn bevindingen en we gaan samen op onderzoek. 
 
Speelt gezondheid een belangrijke rol binnen deze school? 
 
Ja zeker.  We willen allemaal gezond zijn.  Het vinden van geluk, vreugde en liefde.  Zelfontwikkeling is 
zeker een centraal aspect binnen hetgeen wij doen. 
 
Wat betekent Qi voor u? 
 
Dat is een moeilijke vraag.  Het is net 
zoals je de Dao niet kunt benoemen.  Qi is 
levenskracht, de energie gegeven aan jou.  
We onderscheiden hierin drie aspecten: de 
kosmische energie (Kong qi), het eten en 
drinken – de calorieën en de bewegingen 
die we maken.  Toch is het ook breder, 
daarom is het zo moeilijk te praten over 
qi.  Qi is leven en leven is qi.  Het is de 
uitdrukking van het leven.  Het is dus een 
erg breed concept. 
 
Zou u nog 3 tips willen geven aan onze 
lezers om hun welzijn en gezondheid te 
verhogen? 
 

1. Meditatie is een must.  Meditatie is 
de manier om je geest tot rust te 
brengen.  Keer terug naar de 
essentie, breng aandacht naar je 
ademhaling. 

2. Beweging is erg belangrijk.  Welke 
stijl of vorm je kiest is van minder 
belang, van belang is dat je de 
dingen met aandacht doet. 

3. Altijd glimlachen.  Niet enkel met 
je lippen maar vanuit het centrum 
van je wezen.  Vergeef jezelf 
opdat je jezelf leert accepteren en 
dus ook anderen kunt accepteren 
en vergeven. 



Interview : Daan Dirkson 

Hallo, mijn naam is Daan Dirkson en ben vader van 2 kinderen.  Ik hou me bezig met Traditioneel 
Chinese Geneeskunde, met name acupunctuur maar ook een aantal andere disciplines die daaraan 
verwant zijn.  Dat is mijn passie..  Ik heb een praktijk in Haarlem. Daarnaast ben ik erg gedreven om 
TCM op de kaart te zetten in Nederland. 

 
Hoe ervaart u dat op dit moment? 
 
De huidige situatie is dat het heel onbekend is.  Iedereen heeft wel 
eens van acupunctuur gehoord, het begrip is bekend.  Men weet dat 
het uit China komt en dat het met naaldjes te maken heeft maar 
daar houdt het meestal bij op.  Dingen als afvallen en stoppen met 
roken komen dan bij mensen op terwijl het echt geneeskundige 
aspect achterwege blijft.  Men moet meestal eerst al een heel 
straatje in de zorgwereld doorlopen hebben vooraleer men bij mij 
terecht komt.   
 
Wat is voor u gezondheid? 
 
Gezondheid is voor mij de absentie van klachten, je goed in je vel 

voelen en in staat zijn tot niet dagelijkse dingen.  Bv. een sprintje trekken als je net de bus gaat missen.  
Dus ook dat je geen beperkingen hebt.  Niet alleen fysische beperkingen zoals het niet kunnen optillen 
van je arm boven een bepaald punt maar ook mentale beperkingen.  Misschien vind je het moeilijk om 
sociale contacten te leggen, heb je een angststoornis, enz…  Dat zijn allemaal dingen die je vrijheid 
beperken om de dingen te doen die je zou willen doen. 
 
Hoe werkt TCM hierin? 
 
In TCM maak je gebruik van de kennis over hoe een lichaam in elkaar zit om te onderzoeken waar het 
probleem zit en dat probleem probeer je te verhelpen.  Dat gebeurt deels op een zelfde manier als in de 
westerse geneeskunde en deels op een heel andere manier.  Ik beschouw TCM niet als het absolute 
systeem maar het is wel een volledig systeem.  Een holistisch systeem die naar mijn mening vaak meer 
antwoorden geeft op ziekte en gezondheid dan het westerse systeem die zichzelf vaak beperkt doordat ze 
dingen isoleren.  Heel erg gericht op de bouwsteentjes, het onderdeel, de klacht an sich. 
Doordat het Chinese model holistisch is probeer je meer de link te leggen tussen verschillende 
onderdelen.  Je kunt ook veel meer aan de preventieve kant werken.  In mijn praktijk werk ik holistisch 
door steeds door te vragen en verder te kijken dan de klacht zelf.  Zo heb ik steeds een vast lijstje met 
vragen die de levensomstandigheden van de persoon in kaart moeten brengen.  Ik zie het vaak als een 
spel Cluedo, waarbij je een klacht krijgt (de moord) en dan ga je op zoek naar informatie, hints die je 
kunnen leiden naar de oorzaak van dit alles (de moordenaar).   
 
Welke rol speelt meditatie en martial arts binnen uw werk als therapeut? 
 
Het begint steeds een grotere rol te krijgen.  Het leven bestaat uit verschillende facetten.  Een persoon 
beweegt, neemt voeding, heeft rust nodig, soms wat extra hulp etc…  Dat hele holistische beeld is er dus 
al.  Dan kan ik me als therapeut focussen op wat ik geleerd heb, dus vnl. acupunctuur, maar soms merk 
ik dat massage een betere oplossing kan bieden of kruiden.  Een probleem ontstaat vaak doorheen vele 
jaren van een bepaalde levensstijl.  Die levensstijl is ook niet 1 facet.   



Uiteindelijk dient daar ook een verandering plaats te vinden en dat kan alleen de persoon zelf.  Dus hij 
moet bewust worden van hoe dingen in elkaar steken, dan kan hij er wat aan veranderen, dan is hij 
gemotiveerd.  Vaak geef ik dan ook simpele oefeningen mee naar huis of doe ik een begeleide meditatie 
tijdens de behandeling om hen te helpen in contact te komen met hun lichaam.   
 
 
Ik hoor u zeggen dat acupunctuur is wat u hebt geleerd.  Ervaart u die afwezigheid van meditatie en 
sport binnen de opleiding als een gemis? 
 
Ik vind de opleidingen zoals die nu worden gegeven heel beperkt.  Beperkt in disciplines, je krijgt een 
basisjaar en van daaruit ga je dan acupunctuur studeren.  Je kunt ook kiezen voor Tuina of kruidenleer 
wat gebruik maakt van hetzelfde theoretische kader.  De meeste opleidingen zijn echter vnl. gericht op 
het afleveren van diploma’s zodat je tevreden bent in verhouding met je geïnvesteerde tijd en dat de 
beroepsvereniging tevreden zijn met voldoende vakbekwame mensen, waardoor de zorgverzekeraars 
ook weer tevreden zijn.  Momenteel bestaat een opleiding veelal uit 3 jaar met 1 contactweekend per 
maand.  Er zijn nu initiatieven om tot 2 weekends per maand te gaan, in Engeland is zelfs een opleiding 
3 jaar intern met dagelijks onderwijs.  Je kunt je inbeelden dat die enorme verhoging van de contacturen 
je toestaat om veel dieper in de materie te gaan.   
Wat betreft bewegingsleer zoals Qigong en Taiji  was ik vnl. aangewezen op mezelf om daarin 
verdieping te vinden.  Dat is vaak moeilijk want je hebt geen begeleiding.  Dan ga je vanzelf op zoek 
naar mentoren die je kunnen ondersteunen in je zoektocht. 
 
Wat betekent Qi voor u? 
 
Qi is voor mij de manifestatie van een functie.  In eerste instantie kreeg ik vaak te horen dat Qi energie 
was, maar dan ging ik gelijk vragen welke energie?  Elektriciteit, een golfslag, de wind, … het zijn 
allemaal vormen van energie.  Qi gaat altijd gepaard met iets dat gebeurt, iets verplaatst of iets verandert 
van temperatuur, iets wordt overgedragen, informatie bv.  In dat opzicht is Qi heel ongrijpbaar.  We 
hebben in het westen natuurlijk wel geprobeerd om vertalingen aan het woord te geven maar daar zijn 
we eigenlijk altijd in gefaald.  Ik denk dat het verstandig is soms woorden te laten voor wat ze zijn.  Qi 
is Qi, dat moet je niet willen vertalen.  Het is een concept wat onbekend is in onze cultuur dus waarom 
zou je het willen vertalen.   
 
Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om hun welzijn en gezondheid te verhogen? 
 
De 3 pilaren voor gezondheid zijn voor mij: 

Beweging  
Voeding 
Rust 

 
Verder zou ik de lezer willen aanraden om bij hun 
zoektocht naar gezondheid en hun werken binnen 
deze drie pilaren steeds kritisch te blijven nadenken.  
Bij het zoeken naar informatie dien je jezelf steeds 
af te vragen: wie geeft me deze informatie, welke 
belang heeft die persoon of instelling 
en wat werkt voor die ander, werkt dat ook voor 
mij? Dus zelf voelen wat het met je doet, in plaats 
van zonder gevoel een advies opvolgen. 
Er is tegenwoordig zoveel informatie, maar ook 
misformatie, dat je steeds dient te toetsen of het ook 
voor jou klopt.  



Steun de Stichting CNYS 

Met onze eerste nieuwsbrief willen wij jullie laten kennis maken met de Stichting Chinese Yang 
sheng and TCM.  Vind je het een leuk initiatief en wil je zelf een steentje bijdragen aan de 
doelstellingen van de stichting dan kan dat op verschillende manieren. 
 
Als bedrijf: 
 
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe partners.  Dit kan op verschillende manieren. 
 
• Sponsoring (materiële / financiële bijdragen in ruil voor return) 
• Projectmatige samenwerking 
• Logistieke / administratieve ondersteuning 
• Klant worden (gezondheidsondersteuning op de werkvloer—vraag naar onze brochure) 
 
Als particulier: 
 
• Zet je in als sport instructeur vrijwilliger 
• Volg ons op fb / meet-up / website 
• Maak een donatie (en ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief) 
 
Je kunt een donatie maken op rekening nr. NL37 INGB 0007 1590 21 t.n.v. “Stichting 
Foundation CNYS-TCM”.  Stuur ons een mailtje en vertel kort waarom jij onze stichting wil 
steunen.  Dan wordt je opgenomen in ons bestand en ontvang je elk kwartaal een nieuwsbrief 
met interessante interviews en updates over de activiteiten van de stichting. 

Because Health is our 
most important asset 

Stichting Foundation Chinese Yang sheng 
and  

Traditional Chinese Medicine 
 
 

KVK: 65138996 
 

www.cnys-tcm.com 
 

info@cnys-tcm.com 
 

 
 
 

Yang sheng On Tour 
 

 
 
 

Yang sheng On Tour Community 


