
33Woensdag 14 december 2011 www.nieuw-volendam.nl

,,We willen het graag bespreekbaar 
maken”, pogen enkele Volendamse 
ouders het uit de taboesfeer te ha-
len. Zij hebben kinderen die ‘iets’ 
zien. Kinderen die vaak ziek waren, 
onhandelbaar werden. Problemen 
waarvan de wortels op een ander 
vlak bleken te liggen, dieper dan 
tot waar arts en ziekenhuis gaan. Ze 
kwamen in aanraking met Bénazir, 
nationaal bekend staand als contex-
tuoloog. Zij deed een heftige ont-
dekking: ,,In Volendam krioelt het 
van de zwarte entiteiten; geesten 
van overledenen die nog niet ‘over’ 
zijn gegaan.” De moeders knikken 
bevestigend. Ze delen hun belevin-
gen, hun verhaal. Nu nog in kleine 
kring, maar ze willen meer mensen 
in onze gemeenschap meegeven dat 
er andere oplossingen zijn voor ge-
zondheidsklachten van kinderen. En 
tevens waarschuwen dat het (ver-
keerde) gebruik van witte salie (om 
huizen te zuiveren) gevaarlijk is.

,,Contextuoloog wil zeggen dat ik de drie 
p’tjes naast elkaar leg om een casus van-
uit diverse invalshoeken te kunnen bena-
deren: psychologie, pedagogie en para-
psychologie”, verklaart Bénazir zichzelf 
nader. Ze heeft het vermogen om direct in 
contact te komen met het onderbewust-
zijn van de mens, waar vele onbewuste 
processen zijn opgeslagen, waaronder 
angsten, woede, verdriet en blokkades. 
Haar specialisatie is het telepathisch 
communiceren met met name kinderen 
die slaapproblemen, angststoornissen, 
woedeaanvallen, concentratieproblemen, 
communicatieproblemen en onverklaar-
bare klachten hebben. ,,Het kind laat zelf 
zien wat het probleem is, waardoor het 
vaak op een eenvoudige manier opgelost 
kan worden.”
Ze schreef inmiddels vier boeken, Béna-
zir, met onder meer de voor zich spre-
kende titels ‘Help, ik zie spoken’, ‘Anders 
zijn mag’ en ‘Gebruiksaanwijzing ge-
zocht’. Ze trad al vele (spook)huizen, zoals 
zij het noemt, binnen, maar nooit eerder 
in Volendam, toen zij in 2009 voor het 
eerst gevraagd werd ergens op onderzoek 
te gaan. ,,Toen ik met mijn man het dorp 
binnen kwam rijden, zei ik meteen: ‘het 
krioelt hier’. Ik kan ze zien, de zwarte en-
titeiten. Er hing een grijze sluier over het 
dorp heen. Wat ik sindsdien vooral aan-
tref bij kinderen is eetproblemen, angst-
stoornissen en woede-aanvallen. Volen-
dam staat te boek als een gesloten 
gemeenschap en de vaders die ik tot nog 
toe aantrof waren in het begin allen scep-
tisch, maar als de Volendamse mensen 
eenmaal vertrouwen hebben en zien wat 
onze werkwijze doet, dan praten ze er wel 
over met anderen.”

Dolende zielen
Dat blijkt ook wel, want sinds recentelijk 
krijgt ze zes aanvragen per dag uit het 
dorp. ,,Veel mensen denken dat de situa-
tie met de vele entiteiten met de Nieuw-
jaarsbrand in De Hemel heeft te maken, 
maar dat is maar een klein stukje. Ik zie 
veel dolende zielen uit de zeventiende 
eeuw. Ik vermoed dat er toen veel ge-
beurd is hier. Het is een vergaarbak, 
maar veel mensen van toen zijn na hun 
dood niet ‘over gegaan’. Dat brengt veel 
negativisme met zich mee en daar trek-
ken entiteiten naar toe.
Alles heeft met energie te maken en dat is 
juist waar die entiteiten op afgaan en dat 
zuigen ze op. Het gaat in kleding zitten, in 
knuffels. Daarom hebben we behoorlijk 
wat werk om een huis te cleanen. Vaak 
zijn we meer dan 14 uur bezig met een 
huis. De entiteiten halen energie bij men-
sen weg en dat zorgt aanvankelijk voor 
vermoeidheid, pijnlijke buik en maag, 
maar daarna voor hartkloppingen en 
stemmingswisselingen.” ,,Bij kinderen 
leidt het tot gezondheidsklachten als 
slaap-, spraak- en eetproblemen, angst- en 
gedragsstoornissen. Wanneer ze het me-
dische traject ingaan, merk je vaak dat 
bij er vervolgens verkeerde diagnoses 

worden gesteld. Niet dat je na onze behan-
delingen het stempel van bijvoorbeeld au-
tisme eraf kunt halen, maar ze kunnen 
daarna wel perfect functioneren in de 
maatschappij en met behulp van struc-
tuur, pictogrammen worden ze weer han-
delbaar.”

‘Artsen hebben er geen 
verklaring voor dat een 
ziek kind binnen één 

dag opgelapt is’
De vier Volendamse moeders beamen de 
lezing en ervaringen van Bénazir. Lange 
tijd zaten ze met de handen in het haar, 
zich geen raad wetende met het gedrag 
van hun kind. Bénazir ontrafelde de pro-
blemen. Bij het ontleden werden de ou-
ders met mysterieuze zaken geconfron-
teerd, waarmee ze tot voor dat moment 
onbekend waren. Onderwerpen die ook 
niet gemakkelijk te delen zijn met ande-
ren.
Bénazir: ,,Kinderen kunnen de entiteiten 
zien. Tot hun zevende levensjaar is het 
fontanel open en daar zit het achtste cha-
kra, waarmee ze paranormale waarne-
mingen kunnen doen. In die zin dat ze 
meer waarnemen dan normale mensen. 
Paranormaal betekent immers dat je 
naast het normale iets kunt waarnemen. 
Als ze te klein zijn, kunnen ze nog niet 
wijzen of het benoemen, maar er wel veel 
problemen mee hebben. Sommige kinde-
ren belanden daardoor zelfs in het zieken-
huis. Na dat zevende jaar sluit het fonta-
nel. Dan kun je niet meer in bepaalde 
dimensies komen, maar sommige mensen 
blijven het waarnemen.”

,,Die kinderen, ze voelen, zien en ruiken 
meer. In Volendam komt het veel voor dat 
deze kinderen meer voelen. Dat maakt ze 
ook onzeker, angstig. Dat wordt weer ver-
taald naar het gedrag. Of het kind wordt 
extreem druk, of het trekt zich terug.”
Bénazir kan mensen ‘lezen’ en maakt met 
de ouders een plan van aanpak. ,,Wij gaan 
dan de huizen binnen om te cleanen, de 
huizen af te sluiten voor zwarte entitei-
ten. Vaak zit er ook een stuk opvoedkunde 
in. Voorheen kon het allemaal in de anoni-
miteit, maar dat gaat tegenwoordig min-
der makkelijk”, aldus de voormalige co-
lumniste uit het blad Vriendin. ,,Hoe het 
tastbaar kan worden gemaakt voor de 
mensen. Foto’s vertonen zwarte plekken”, 
zegt één van de moeders. ,,Dat is het be-
wijs.” Een dergelijke wijze van ‘genezen’ 
worden vaak ontvangen met scepsis, is 
het niet bij de vrouwen, dan zeker bij de 
mannen. Bénazir: ,,Ik ben geen medium, 
geen paragnost, maar een contextuoloog. 
Bekijk het vanuit (para)psychologsch en 
pedagogisch perspectief. Op telepathi-
sche wijze krijg ik inzicht in de proble-
men van een persoon doordat ik direct 
naar het onderbewustzijn ga waar veel in-
formatie is opgeslagen. Maar ik ben 
vooral heel nuchter, dat kunnen de moe-
ders onderschrijven. Van mij hoef je het 
niet te geloven. Het gaat er om dat het 
werkt. En tijdens dat ‘werk’ maken we 
veel lol en bouwen af en toe ook letterlijk 
een feestje. Het is niet de bedoeling al-
leen maar met ellende bezig te zijn.”
Door haar werkwijze en dat van haar 
team, is ze zelfs doorgedrongen tot in de 
hospitalen. ,,Ik werk veel samen met zie-
kenhuizen. Artsen hebben er geen verkla-
ring voor dat een ziek kind binnen één dag 
opgelapt is. Gelukkig staan er steeds 
meer medici voor open, nadat de medi-
sche wetenschap al die tijd zoiets had van: 

wat ben je aan het doen?” 
Haar psychokinese is 
daarom van toegevoegde 
waarde in haar werk. 
Vanaf een afstand kan ze 
daardoor kinderen direct 
hulp bieden.
Wonderen bestaan, zo 
om- en onderschrijven de 
ouders het. Ze blijven lie-
ver anoniem, ook op ver-
zoek van Bénazir. ,,Die 
kinderen worden anders 
een sensatie-object. De 
meeste ouders zijn moe-
gestreden en uitgeput, 
omdat hun kinderen nau-
welijks sliepen en zoveel 
aandacht nodig hadden 
én omdat ze radeloos wa-
ren van het zoeken naar 
een oplossing. Dan mag 
je ook niet zomaar van 
die
ouders verwachten dat 
ze openlijk vertellen wat 
ze meegemaakt hebben 
als wij geweest zijn. Als 
het bijvoorbeeld nodig is 
om voor een kind de situ-
atie uit te leggen aan een 
leerkracht op school, doe 
ik dat, zoals recentelijk 
in Volendam. Alles voor 
het kind.” Die kinderen 
worden zo’n anderhalf, 
twee jaar na de eerste be-
handeling gevolgd. ,,Dat 
leert de ervaring. Dat het 
kind dingen ziet, dat 
heeft acceptatie nodig bij 
kind en ouders. Daarom 
houdt het niet op bij die 
ene behandeling. De ver-
werking begint daarna.”

Loterij
Eén van de ouders: ,,Vijf-
enhalf jaar lang was één 
van mijn kinderen elke 
nacht wakker.
Onhandelbaar, huilend, 
van angst. En wij ook. 

Dat sloopt je. Sinds Bénazir ons huis heeft 
schoongemaakt, is het kind niet meer ‘s 
nachts wakker geweest. Wij hebben echt 
een ander leven gekregen. Je kunt gerust 
stellen dat we de loterij hebben gewon-
nen.” De andere moeders knikken beves-
tigend, ten teken dat ‘de hoofdprijs’ ook 
bij hen op de deurmat ‘binnenkwam’. 
,,Mijn kind was altijd panisch”, zegt een 
andere moeder. ,,Overal kleefde het kind 
aan ons, zo bang. Ook thuis liet
het ons niet los. We gingen van de huis-
arts naar de kinderpsycholoog. Niets 
hielp. Totdat Bénazir over de vloer 
kwam.” Bij één van de moeders werd 
zelfs gedreigd met het uit huis plaatsen 
van haar kind omdat het zeer onhandel-
baar gedrag vertoonde. Maar nu gaat het 
goed met ons kind en het gezin. Buiten de 
problemen met het kind gebeurde het bij 
ons ook dat er vogeltjes dood op de ach-
terstraat lagen, apparatuur stopte er bin-
nen de kortste keren mee, een op afstand 
bestuurbare auto ging uit zichzelf door de 
kamer rijden. Je weet niet wat je ziet. 
Maar kinderen kunnen het zelf vaak niet 
vertellen. Kijken langs je heen als ze zo’n 
entiteit zien.” Wat ze dan vaak te zien krij-
gen is erg angstaanjagend en veroorzaakt 
vaak slaapproblemen. 
Ze zijn bezorgd om andere ouders, waar-
van ze hebben vernomen dat die witte sa-
lie of wierook branden in hun huis, om het 
huis te reinigen en te zuiveren. Bénazir: 
,,Het gebeurt helaas vaak op een ver-
keerde manier door onwetendheid en dan 
werkt het averechts en wordt het gevaar-
lijk. Dus het is beter daar mee te stop-
pen.”

Scouts van Scoutinggroep 
Waterland verspreiden 

een zee van licht
Scouts dragen bij aan 
vrede en vriendschap

Op zaterdag 17 december komen ruim 
200 scouts uit het hele land naar de stati-
onshal van Utrecht Centraal om het Vre-
deslicht op te halen en te verspreiden als 
teken van vrede en vriendschap.
Al meer dan 20 jaar wordt jaarlijks in 
Bethlehem het Vredeslicht ontstoken, 
waarna kinderen en jongeren uit allerlei 
landen het verspreiden over de hele we-
reld. Ook Nederlandse scouts dragen bij 
aan dit initiatief. Op 8 december reisden 
een aantal jeugdleden van Scouting Ne-
derland naar Wenen om het Vredeslicht 
op te halen, waarna scouts het Vredes-
licht in Nederland verspreiden.
Op zaterdag 17 december komt het Vre-
deslicht aan op het centraal station van 
Utrecht, waar het wordt doorgegeven aan 
andere scouts, zo ook aan de scouts van 
Scoutinggroep Waterland.
Scoutinggroep Waterland gaat dit licht 
van vrede meenemen in een stormlan-
taarn naar zorgcentrum de Swaensborch 
in Monnickendam. De kinderen zullen 
hier zelfversierde potjes uitdelen. Op zon-
dag 18 december kan het grote publiek 
het Vredeslicht ophalen door hun zelf-
meegebrachte lantaarn mee te nemen 
naar de Simonehoeve in Katwoude (ach-
ter het Van der Valk Hotel Volendam). Zij 
kunnen dan bij de scouts hun lantaarn/
kaars aansteken aan het Vredeslicht en 
dit meenemen naar huis of hun kerk.

Tijdsplanning en adres
17 december:
Adres: Swaensborch 11, Monnickendam
Plm. 14.15 verzamelen bij Swaensborch
Plm. 14.30 potjes uitdelen
18 december:
Simonehoeve, Wagenweg 2, Katwoude
08.00 tot 10.00 uur ophalen Vredeslicht
14.00 tot 17.00 uur ophalen Vredeslicht
Voor meer info: Florinda en Danita de 
Baat, tel. 656800
info@scoutinggroepwaterland
www.scoutinggroepwaterland.nl
www.vredeslicht.nl

Bénazir helpt gezinnen met kinderen die zwarte entiteiten zien

‘In Volendam krioelt het’

SEAT COPA ACTIEMODELLEN 
Upgraded en Eco-vriendelijk!

VANAF 
€ 14.995,-

VANAF 
€ 18.995,-

VANAF 
€ 19.995,-

Ibiza COPA E-Ecomotive Leon COPA Ecomotive
Altea en Altea XL 
Stationwagon COPA Ecomotive

DE SEAT IBIZA IS VERKRIJGBAAR ALS 1.2 TDI 75PK E-ECOMOTIVE MET A-LABEL 14% BIJTELLING

DE LEON IS VERKRIJGBAAR ALS 1.2 TSI COPA ECOMOTIVE 77KW/105PK MET  A-LABEL  20% BIJTELLING 

EN ALS 1.6 TDI COPA E-ECOMOTIVE 77KW/105PK MET A-LABEL  20% BIJTELLING

DE ALTEA EN ALTEA XL STATIONWAGON ZIJN VERKRIJGBAAR ALS 1.2 TSI COPA ECOMOTIVE 77KW/ MET B-LABEL 

20% BIJTELLING

Meer voor minder, de upgrade volgens SEAT!
Op de verschillende COPA-actiemodellen krijg je veel extra’s voor minder geld! En alsof dat nog niet genoeg is, zijn 
deze auto’s ook nog eens verkrijgbaar als schone en zuinige E-Ecomotive! Kijk op seat.nl voor alle extra’s op de COPA 
actiemodellen!

seat.nlMEMBER OF THE VOLKSWAGEN GROUP

Er is al een SEAT vanaf € 10.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen 
‘af importeur’. SEAT-importeur Pon Car, Leusden. Internet: www.seat.nl

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 9,4L/100 km (1:29,4 - 1:10,6), CO
2
-emissie g/km 89 - 225.

tot
€ 2.500,-

voordeel

Autobedrijf  Adrie Jonk
Newtonstraat 34-40 (Baanstee-West) • Purmerend • 0299 - 46 99 20

Autobedrijf  Adrie Jonk Zaanstad
Kleine Tocht 25-27 • Zaandam • 075 - 659 01 20 www.adriejonk.nl

Workshops voor kids in de kerstvakantie
Kinderen tussen 8 en 12 jaar hoeven zich 
in de kerstvakantie niet te vervelen. In 
de eerste week van 2012 zijn er maar 
liefst verschillende workshops in Muziek-
school Waterland. Zij kunnen in  één dag 
een musical maken, een workshop rap & 
drum volgen, een ochtendje lekker break-
dancen, of een samen met een zangcoach 
aan de gang gaan.
Op dinsdag 3 januari is er de Mini Musical 
“Kruimeltje”. voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Vanaf 10.00 uur worden songs en 
dansen uit de bekende musical ingestu-
deerd onder leiding van Minke Huisenga. 
Deze wordt om 14.45 uur wordt uitge-
voerd voor de ouders. Deelname kost #  
18, inclusief pannenkoeklunch. Deze acti-
viteit is het vervolg op de mini musical 
“High School Musical” die de muziek-
school in de herfstvakantie met groot suc-
ces heeft opgevoerd.  
Een andere succesvolle workshop van de 
herfstvakantie die om herhaling vraagt is 
de workshop “Rap & Drum”. Aan de hand 
van een eigengemaakte rap worden de 
eerste beginselen van ritmisch rappen ge-
leerd, daarna wordt de rap gekoppeld aan 
een drumsessie. Deze swingende work-

shop begint op woensdag 4 januari om 
10.00 uur, om te eindigen in een presenta-
tie voor de ouders om 12.15 uur. Rap & 
Drum staat onder leiding van Panc Daal-
der en kost #  12.
B-boys en –girls kunnen op donderdag 5 
januari terecht bij de workshop Break-
dance. Ontwikkel je eigen stijl, originali-
teit en expressie en ga een battle aan met 
je vrienden. De workshop staat onder lei-
ding van Marten Leerkamp. Het begint 
om 10.00 uur en is afgelopen om 12.30 uur. 
De kosten bedragen #  12.
Tenslotte staat zangcoach Amanda Mul-
ler op vrijdag 6 januari klaar om de toe-
komstige Beyoncé’s en Ben Saundersen 
te begeleiden. Droom je van een auditie 
voor de X-Factor of het Junior Songfesti-
val? Bereid je vast voor en laat je coachen 
door een echte popzangeres. Het duurt 
van 13.00 tot 15.30 uur en kost #  12.
Al deze workshops vinden plaats in het 
hoofdgebouw van Muziekschool Water-
land, Geulenstraat 62 te Purmerend.
Voor meer info over deze workshops en 
inschrijven: zie www.muziekschoolwater-
land.nl, en kijk onder het tabje “cursus-
sen” 
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