Reiki WereldWijd

Helping the world heal

Wie is Reiki WereldWijd?
Reiki WereldWijd (RWW) is een stichting
opgericht in 2000 door een groep
enthousiaste vrijwilligers. We geven Reiki
aan mensen die dat nodig hebben. In
Nederland en waar dan ook ter wereld.
Onze basis is in Nederland en we opereren
wereldwijd met zowel Nederlandse als
internationale leden.
Wat doen we?
In samenwerking met lokale organisaties
verzorgen we Reiki sessies. Waar mogelijk
en gewenst geven we tevens Reiki
trainingen, zodat mensen zo snel mogelijk
zichzelf en anderen in hun omgeving op
een gestructureerde wijze kunnen helpen
met Reiki.
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In 2013 en 2014 zijn we met twee teams naar
Iraaks Koerdistan gegaan om daar in 8
verschillende vluchtelingen kampen Reiki
behandelingen te geven. Daarnaast hebben we
diverse vluchtelingen en mensen van lokale en
internationale organisaties opgeleid in Reiki 1.

Je kunt ons werk ook steunen met een
eenmalige of regelmatige gift, dat is altijd
welkom. We gebruiken het geld om onze
projecten voort te zetten.
Alle bijdragen worden enorm op prijs gesteld
en maken een direct verschil in de levens van
de mensen die we helpen

Binnenland:
Op dit moment werken we in Nederland voor
AZC’s met vluchtelingen en in
verzorgingstehuizen onder andere met mensen
met dementie.

Reiki behandelingen in Bosnië

Reiki training in het Mental Health Centre, Duhok,
Iraaks Koerdistan

Waar werken we?
Buitenland:
In 2000 zijn we gestart in voormalig
Joegoslavië. Elke maand reisde een team van
2-4 RWW vrijwilligers naar onder andere
Srebrenica. Daar geven we Reiki sessies en
trainingen aan mensen met oorlogstrauma’s.
Tot op de dag van vandaag zijn we hier actief

Reiki behandelingen voor vluchtelingen
belangstellenden in het AZC te Budel

en
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Hoe kan je helpen?
Als je deel wilt uitmaken van deze bijzondere
groep mannen en vrouwen kun je lid worden
door je aan te melden via
info@reikiwereldwijd.nl. We zien je dan graag
op een introductiedag.
Reiki sessies in Baserma Camp, Iraaks Koerdistan

Magenta Zorg locatie Zuyder Waert

Wie zijn de mensen van RWW?
Alle vrijwilligers zijn goed opgeleid in Reiki en
hebben vaak meerdere jaren ervaring.
RWW
zorgt
voor
voorzorg,
nazorg,
training/voorlichting, een gedragscode en waar
nodig verzorgt RWW de (voor onze stichting
gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We
hebben meestal 1 keer per jaar een
ontmoetingsdag waar we de onderlinge banden
aanhalen en ervaringen uitwisselen.
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