HAPPY MONSTERS
DE NIEUWSBRIEF

https://www.voordekunst.nl/projecten/14346-happy-monsters-voor-happy-kids?
page=2#het-verhaal
Wil jij ook dat de Happy Monsters realiteit
worden?
Deel dan de campagne met jouw netwerk!

Crowdfunding
VOORDEKUNST

DANKJEWEL!

€2.832
23 dagen te gaan
60 donateurs
35%

Happy Monsters
voor Happy Kids
De Happy Monsters staan te
trappelen om aan de slag te gaan!
De proefversie van de Happy
Monsters is al door vele kinderen
getest en met succes.
Kijk maar eens wat de kinderen
zeggen!

"Ik vind het echt heel leuk!"
"Ik vind het leuk dat ik zelf nog
iets kan invullen wat MIJ helpt!"
"Wow ja het is best wel fijn wat
die monstertjes zeggen. Dit moet
mijn juf weten!"
"Ik heb een schatkistje gemaakt
en er zit al een heleboel in wat
mij blij maakt."

Even kennismaken
met de monsters
Wie zijn die Happy Monsters eigenlijk? Er
zijn vier monsters: Het faalangstmonster,
het piekermonster, het boze monster en
het verdrietige monsters. Deze vier
monsters zijn gebaseerd op de meest
voorkomende hulpvragen die ik in mijn
praktijk tegenkwam. Veel kinderen
worstelen met emoties als boosheid en
verdriet. Ook hebben veel kinderen last
van faalangst en piekergedachtes.

"Ik denk dat dit spel

Een onlangs gepubliceerd artikel over de

kinderen echt kan

mentale gezondheid van voornamelijk
meisjes onderstreept maar weer het
belang van dit onderwerp. We leven in en
prestatiemaatschappij en kinderen
hebben hier erg veel last van.

helpen om hun emoties
onder woorden te
brengen"
Een donateur

De Happy Monsters geven kinderen op
een leuke, laagdrempelige manier
handvatten om hun zelfkennis en
zelfvertrouwen te vergroten.

"Wat je zelf ontdekt, beklijft
beter,"

Door alle gulle donaties tot nu toe staat de
teller al op 35%!
Ook komt het einde van de campagne al in
zicht.
Alle kinderen in Nederland verdienen het om
lekker in hun vel te zitten. Lange tijd hebben
we gesproken van een 'leerachterstand',
maar in werkelijkheid gaat het hier om een
mentale achterstand.
Happy Monsters helpt kinderen om zelf hun
mentale gezondheid te verbeteren!

Help jij ook mee? Doneer via de
link of deel dit project met jouw
netwerk!
Dankjewel, ook namens de Happy Monsters!

