
HART voor een LIEFDE volle wereld 
Wij zijn allen in LIEFDE verbonden 
 
 

         
 
 
Ik geef je een HART voor een LIEFDE volle wereld. 
Ik verlang ernaar en wil er mijn LIEFDE aangeven.  
 
Je hebt net een HART van textiel gekregen. 
Wat je kunt doen is dit HART in je handen nemen en stil staan bij jouw HART. Kun 
je jouw HART/LIEFDE voelen of een beetje of niet. Hoe voelt jouw HART nu en wat 
heeft het nodig. Wat zegt ze. Kun en wil je gehoor geven aan jouw HART?  
Schrijf iets wat in je opkomt, (niet te klein) met een stift of pen op het HART dat je 
hebt gekregen. Borduur met een contrasterende kleur de tekst op het HART. Je 
kunt dit HART op jouw HART, dichtbij jou dragen of in jouw woonruimte hangen 
en je hiermee verbinden door de dag heen. Je kunt nog een HART maken wat 
helemaal zichtbaar mag zijn naar buiten. Hang dit HART zo dat anderen het ook 
zien, bijvoorbeeld aan je voordeur of voor je raam. Laat jouw HART zichtbaar zijn 
voor jou en voor anderen. Wat zou het mooi zijn dat als je door de straat gaat je 
zichtbaar allerlei HARTEN ziet hangen en wetende dat LIEFDE de drijfveer is. 
 
HART maken: Je hoeft er geen materiaal voor aan te schaffen. Je kunt gebruiken 
wat je nog hebt, bijvoorbeeld een theedoek, oud laken of spijkerbroek. Vul het 
HART met kapotte sokken of ander materiaal. Je kunt je HART ook uit een heel 
ander materiaal maken bijvoorbeeld hout. Volg jouw HART hierin.                          
Zie gebruiksaanwijzing op pagina 3. 



Voel je meer HART en LIEFDE maak dan meer HARTEN, misschien voor je 
vereniging, familie of de hele straat. Het maakt niet uit of je gemaakte HART 
technisch geweldig is. Het gaat over jouw intentie en LIEFDE en die stelt geen 
voorwaarde of regels. Elk HART klopt en is goed. Vaak is er ellende omdat we ons 
dan niet met ons HART verbinden maar ons verharden. Laten we VERHARTEN. 
 
 
In ons HART is alle ruimte. 
Ook al lijkt de ander nog zo anders en lijken verschillen onoverbrugbaar. Ons HART 
kent ruimte en LIEFDE en sluit niet buiten, veroordeelt niet maar ziet de ander in 
wie zij werkelijk is. Het HART verbindt voelen en denken en heeft daarmee een 
grote wijsheid. In ons HART is altijd hoop en vertrouwen. 
Als je alleen deze tekst doorgestuurd hebt gekregen maak dan 2 HARTEN, 1 voor jou en 1 voor 
een ander. 
 
Als een lopend vuur 
Het doorgeven van deze LIEFDE volle intentie is als het bloed dat door onze 
aderen stroomt. Wij zijn de pomp, de energie om onze LIEFDE vorm te geven, te 
laten groeien, door te geven en om hier zichtbaar in te zijn. 
 
Ik hoop dat jij mee doet. 
 

 
 
 
Irene van der Wolf, Beeldend kunstenaar, Gestalt-Art therapeut/opleider, auteur. www.kunstwolf.nl                      
PDF downloaden via www.olflo.com Atelier/praktijk voor bewustzijnsontwikkeling en groei.  



HART patroon  
Je kunt dit gebruiken, deze vergroten of verkleinen of het heel anders doen. Voel je vrij. Ook al 
is het anders, het is nooit verkeerd. 
 
Gebruiksaanwijzing: Knip dit HARTJE uit langs de donkere lijn en gebruik dit als patroon. 
Pak twee lapjes stof die groter zijn dan dit patroon en leg ze met de goede kanten op elkaar. 
Spelt het patroon vast op de stof. Knip een centimeter breder langs het patroon, de twee delen 
uit. Naai de HART delen met de naaimachine of met de hand aan elkaar en laat een kleine 
opening. Maak wat knipjes in de stof zodat je het HART direct goed gekeerd krijgt (zie tekening). 
Keer nu wat binnen zit door de opening naar buiten. Vul het HART met zacht materiaal 
(bijvoorbeeld restmateriaal uit de wasdroger, panty). Naai de opening dicht met naald en draad. 
Maak er en lintje of touwtje aan vast zodat je het HART gemakkelijk op kunt hangen. 
Klaar is je HART om aan jezelf of om aan een ander te geven en om te borduren. 
 
Hoekjes eruit knippen                                 in het midden naar de stiklijn een knipje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
Opening 
om dit HART  
te keren 
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