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Visie
Le Jardin Fleuri staat voor begeleiding op maat. Ieder mens heeft zijn eigen historie en
achtergrond. Daar past geen sjabloon overheen van een bepaalde methode. Le Jardin
Fleuri gelooft in menselijk contact, menselijke warmte, als noodzakelijke voorwaarde bij
het leren van nieuwe vaardigheden.
Een mens voelt, denkt en handelt, kortom, een mens ‘is’. Een mens is een voelend,
denkend en handelend wezen. Le Jardin Fleuri gaat er vanuit dat de mens hierbij de
beschikking heeft over een vrije wil om een richting te kiezen, steeds opnieuw. Het
‘menselijke’ van de mens bestaat eruit dat we keuzes kunnen maken.
Ouders proberen in de opvoeding zo goed mogelijk te zorgen voor veiligheid, voor
socialisatie en voor het ondersteunen van het kind opdat het zichzelf als mens kan
ontwikkelen. Dit klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk van alledag ziet het er
toch iets anders uit. Bij dit proces kan Le Jardin Fleuri ouders tijdelijk ondersteunen of
individuele volwassenen coachen.
In de sociale wetenschappen is decennialang de discussie gevoerd over de kwestie
‘nature-nurture’: Wordt een mens nu bepaald door zijn erfelijkheid (‘nature’) of door
zijn opvoeding en omgeving (‘nurture’)? Tegenwoordig is men het er wel over eens dat
we een product zijn van beide, zowel van onze biologie als van onze sociale omgeving.
Daarnaast gaat Le Jardin Fleuri er vanuit dat we niet kunnen zonder onze levenslust
als bezielend principe. De levenslust of levenskracht hebben we nodig om uit moeilijke
situaties te geraken. Het koesteren van hoop, het verlangen naar een beter leven of
het je herinneren van betere tijden kan de levenskracht stimuleren. Le Jardin Fleuri wil
kinderen, ouders, mannen en vrouwen, gezinnen en families weer perspectief bieden, op
weg naar natuurlijk samenleven en groeien zolang we leven.
Rust vinden en aandacht hebben voor elkaar is eenvoudiger in de natuur. Het duurt
zeker een etmaal voordat je in een andere, langzamere versnelling komt. Le Jardin
Fleuri wil het contact tussen kinderen, ouders en de natuur herstellen. In onze moderne
samenleving is dit contact op de achtergrond geraakt. Een natuurrijke omgeving is
helend van zichzelf voor ieder individu.
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