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Onze gastbloggers

Mijn artikel gaat over de lat lager leggen. We kunnen soms zoveel van
onszelf eisen! En om dit bij jezelf te onderzoeken, heb ik ook een
creatieve challenge toegevoegd. Zo kun je op een leuke manier met
verdieping aan de slag.
Sandra Barth
sandrabarth.online

Speciaal voor mannen
Waar is het vuur van de man?
Luc Anders
VakantieAnders.nl

De zomer: het seizoen om op reis te gaan.
Ik neem je graag mee in de reis van mijn boek. In dit nummer lees je
hoe ik mijn reis heb afgelegd en kun jij een start maken aan jouw
eigen reis. De reis in jezelf.
Zoë Faber  
flow-oils.nl

Het woord zomerbetovering  spreekt tot mijn verbeelding. Het
heeft mij geïnspireerd tot het blog '' De glimlach van Bianca'. 
Rianne Dijkman
het-sleutelbos.nl

Vrijheid, ontspannen, samenzijn & me-time in de zomer.
Mooi viertal. Over een ander viertal vertel ik je in mijn
blog, waarin ik je uitnodig op ontdekkingsreis te gaan...
Nicole Klip
klipenklaarcoaching.nl

 Aan dit nummer werkten mee

Nils
Marguerite Evenaar
Margriet Moerenhout
Ragna
Sabrina de Pauw

'Niet wachten tot morgen of het juiste moment. 
Maar vandaag de beste versie worden, van wie jij bent.'
Een gedicht deze keer.
Brenda
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VakantieAnders biedt verbindingen met elkaar!

Sinds 1993 zijn er jaarlijks zomerweken. Dat is door de jaren heen uitgebreid
met massage weekenden, wandelingen, kerstevents en Oud & Nieuw vieringen. 

Om gelijkgestemde mensen te ontmoeten en samen te zijn. Het leven te vieren
en in verbinding zijn met elkaar, wat het leven je brengt en hoe je erin staat.
Met alles wat er is.

Het zijn geheel verzorgde evenementen waarbij het ontmoeten centraal staat:
in de gesprekken met elkaar, in de workshops en tijdens het samen eten. 
Voor de kinderen zijn er ook eigen activiteiten.

VakantieAnders is ook een podium voor workshopgevers op basis van co-
creatie. Wij bieden ruimte voor workshops op het gebied van lichaamswerk,
communicatie, expressie, spiritualiteit: massage - djembé - innerlijke familie - 
 theatersport - yoga - opstellingen, - dans - zang - creativiteit - verbindende
communicatie - NLP - meditatie - schilderen - enneagrammen - schrijven -
mandala tekenen - mindfulness -mannenvuur - godinnenavonden en meer.

Anderstijd.nl is onze website waar je wekelijks nieuwe blogs vindt.
Het AndersMagazine staat er online als een download.

VakantieAnders

Dit AndersMagazine is er 
om verhalen, tips,
ervaringen, oefeningen en
gedachten met elkaar te
delen om zo met elkaar 
in verbinding te komen 
en te blijven.



Transformeren gebeurt altijd via de relaties die je aangaat. Door te ontdekken en
ontmoeten doen we nieuwe ervaringen op. Die neem je mee in je leven. Ze maken je
rijker.

Bij het maken van dit AndersMagazine waren er ook weer nieuwe ontdekkingen in het
blogteam van elkaar èn in de wereld om ons heen. Over samenwerkingen en ieders
kwaliteiten om tot een fris nieuw magazine te komen. In dit ‘zoom tijdperk’ hebben we
geleerd dat we gemakkelijk bij elkaar kunnen komen vanuit onze ver uit elkaar
liggende woonplaatsen van Groningen tot Brabant. Tegelijk hebben we ontdekt, dat
we graag weer een live ontmoeting willen hebben. Omdat dat toch een andere
verbinding geeft. In het najaar gaan we weer samen lunchen en aan het werk. 

Samen
We hebben ook ontdekt hoe fijn het is om samen dit magazine te maken, dat het
verbinding geeft, dat het fijn is om er samen aan te werken en toe te werken naar een
nieuwe uitgave. Dat we samen trots zijn op het geheel. Dat we elkaar steeds beter
leren kennen en een team zijn.

Ontdekkingen
In veel verhalen zijn er nieuwe ontdekkingen te lezen. Hoe met iets te beginnen, door
op reis gaan, in creativiteit, door aanrakingen, in gesprekken, door bewuste keuzes te
maken, een zoektocht naar binnen, te ontspannen, tijd voor iets anders te maken of
door je droom te realiseren. 
Hoe fijn is het als jij ook een ontdekking doet met het lezen van onze verhalen. Dat
wensen we je toe.

We gaan de zomer in. Met veel nieuwe live ontmoetingen om te ontdekken en in
beweging te zijn. Wellicht met (kleine) transformaties of beginnetjes daarvan.

Fijne zomer!
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Niet wachten tot morgen of het juiste moment.  
Maar vandaag de beste versie worden, van wie jij bent. 
Wakkerder gaan leven, helemaal present. 
Aangedreven door je ware talent. 

De moed gaan herpakken na tegenslag. 
Door het verdriet heen, op zoek naar die lach. 
Jezelf niet meer verliezen in de waan van de dag. 
Maar naar jezelf kijken met gepast ontzag. 

Je leven zien, als een mooi avontuur. 
Eerlijk worden naar jezelf, zuiver en puur. 
Open staan voor anderen - weg met die muur. 
In contact komen met je passie, jouw innerlijke vuur. 

Weer over de toekomst durven fantaseren. 
Gaan doen en niet meer proberen. 
Erin gaan geloven dat het tij kan keren. 
Gesterkt door je waarden en drijfveren. 

Niet meer in je hoofd, alles bedacht.
Maar hardop zeggen wat je wenst en verwacht, 
Ook al is dat eerst nog zacht. 
Weer gaan vertrouwen op je innerlijke kracht. 

Geef je leven in het groot en klein meer zin. 
Haal het eruit, ook bij jou zit het erin. 
Hoe je dat ontdekt? Begin!

Brenda



Marco Polo, Charles Darwin, Christoffel Columbus… Avonturiers die vanuit een enorme
nieuwsgierigheid op pad gingen. Het bekende voorbij. De onzekerheid in.

Heb jij jezelf wel eens met een van hen vergeleken?

Misschien heb je wel een continent in jezelf ontdekt, een heel stuk onontgonnen land
waar eigenschappen en talenten in alle rust of misschien ook wel heel ongeduldig op
jouw komst zaten te wachten. Of kwam je erachter dat een lichte aanpassing in je gedrag
een heel ander resultaat opleverde.

Avontuurlijk
Op deze manier bezien, is elke stap die je zet op het gebied van zelfontwikkeling een
ontdekkingsreis. Een reis vol avonturen. Een reis die je uitdaagt en blijft boeien, van begin
tot eind, waarbij elke stap die je zet wordt gevoed door je nieuwsgierigheid. 

Dit is een deel van jou, deze nieuwsgierigheid en avonturierszin. Ik noem dit graag je
innerlijke jongetje*. Hij vertegenwoordigt jouw levenslust, doet niets liever dan rond
stuiteren. Elke ontdekking is voor hem een geweldige belevenis en hij kan niet wachten
tot de volgende stap.

Spannend
Tegelijkertijd is het spannend, die reis. Want het is nogal wat. Nieuwe eigenschappen
aanleren bijvoorbeeld, ook al zaten ze al die tijd in jou verborgen. Het is wennen. Niet
alleen voor jou, ook voor iedereen in jouw directe omgeving, die soms bevreemd
reageren als jij je anders gedraagt. Wat ook weer spanning bij jou op kan roepen…

Op ontdekkingsreis
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Daarnaast is het ook wel lastig, moeilijk soms ook, om afscheid te
nemen van routines of overtuigingen. Ze hebben je per slot van
rekening wel heel lang geholpen. Voelt toch als dat een stuk van jou
in de prullenbak belandt. “Zou je er toch niet nog wel gebruik van
kunnen maken?” 
Voor het gevoelige deel van jou, dit is je innerlijke meisje, is
verbinding essentieel. En al die avonturen zijn voor haar een pittige
kluif. 

Waardevol
Gelukkig heb je ook een wijze innerlijke vrouw, die weet hoe zinvol
elke stap die je zet is. Dat jij, juist door te groeien, jezelf helpt om
lekker in je vel te zitten. Hierbij geeft zij regelmatig signalen af dat
het goed is om rustmomenten in te bouwen. Adempauzes die je
nodig hebt om alle nieuwe indrukken te verteren. Momenten die je
helpen uit alle vergaarde informatie de juiste ‘voedingsstoffen’ te
halen die jou op jouw verdere reis ondersteunen.

Afgebakend
Die signalen zijn vooral bedoeld voor de innerlijke man, jouw
besturingssysteem. Hij beheert je planning en je grenzen.
Analyseert alle binnenkomende gegevens en zorgt ervoor dat jij op
koers blijft. 

Zo zorgt hij ervoor dat je jongetje alle ruimte heeft om te ontdekken.
Afgebakend, dat wel, zodat hij niet uit de band springt en bij jou (bij
je meisje) in een keer alle seinen op rood komen te staan.

Ontdekkingsreis
Elke stap die je zet in je ontwikkeling is een ontdekkingsreis, waarin
je, net als Darwin, Polo en Columbus, compleet nieuwe gebieden
ontdekt, onderzoekt en categoriseert. Een spannende en
avontuurlijke reis, en, mits goed afgebakend, heel, heel erg
waardevol.

Nicole Klip

*de innerlijke familie is een speelse manier om naar jezelf te kijken
vanuit een indeling van mannelijke en vrouwelijk eigenschappen, met
een onderscheid in aangeboren (jongen en meisje) en ontwikkelde
kwaliteiten (man en vrouw). 
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Tegenwoordig heeft de man een
zoektocht.
Wat ben je eigenlijk als man? Word je
mannelijkheid nog geaccepteerd, ben je
nog welkom als ‘man’ en wat is dat
eigenlijk?

 
In onze cultuur worden mannen
tegenwoordig vooral grootgebracht door
vrouwen en ontbreekt het vaderbeeld
als voorbeeld voor de jongens in de
opvoedingsfase op scholen en veel
situaties thuis waar ouders gescheiden
zijn.

 
In andere culturen begeleiden oudere
mannen de jongens bij hun man-
wording. Bij ons ontbreekt dat
vaderbeeld en over heel wat essentiële
waarden hebben wij geen weet meer of
slechts een vaag beeld.

 

Waar is het vuur van de man?

10



Zo zonder voorbeeld en met tempering van ‘jonge honden’ gedrag blijft de ruimte
voor mannenenergie ongericht gevuld en rest er honger naar meer. Als man willen
we onbewust deze onbegrepen leegten vullen.

Als man ben je geboren en je man voelen is je man voelen. In deze zoektocht van
invullen wat man-zijn voor jezelf betekent, stuit je heel vlug op clichés. Veel mannen
hebben behoefte aan meer bewustzijn van en inzicht in de mannelijke energie en
identiteit. 

“Iedere man heeft een centrum van waaruit hij de drang heeft om te creëren en
zichzelf uit te drukken. Er is een deel in iedere man dat gerespecteerd moet worden,
anders voelt hij zich niet lekker in zijn vel zitten. Mannen die zich goed voelen over
zichzelf en bij wie andere mensen zich prettig voelen, zijn mannen die dit middelpunt
ontdekt hebben.” [Richard Rohr, spiritueel theoloog en schrijver]

Deze zoektocht naar binnen vraagt moed en is vaak beangstigend, maar mannelijke
kracht kunnen we enkel krijgen van of halen bij mannen!

Je bent van harte uitgenodigd bij onze zomeractiviteiten waar we met mannen
workshops doen en bij elkaar kunnen zijn. Om als man, als mens en in persoonlijk
delen samen te zijn met mannen en, vooral, jezelf te zijn.

Luc Anders

11



Wat kun jij doen om de lat lager te leggen?
Wil jij dingen bereiken die niet realiseerbaar zijn? Vraag je teveel van jezelf? Leg je de
schuld van jouw ongeluk bij anderen? Ben je niet snel tevreden (met jezelf)? 
Als je continu meer van jezelf vraagt dan je aankunt, gaat dit ten koste van je gezondheid.
Je kan er steeds negatievere gedachten van krijgen over jezelf, jezelf niet goed genoeg
vinden en telkens teleurgesteld worden in jezelf. 

Dus ik zeg het nu tegen jou: Je bent goed zoals je bent!

Met die kleine auto, met al je (on)mogelijkheden, met een actielijst die niet af is, een huis
dat niet perfect schoon is, dat je niet de slimste op je werk bent, niet elke wedstrijd wint
en ook al heb je weer eten afgehaald in plaats van gekookt: Je bent goed zoals je bent.

Nu moet je het alleen zelf geloven én jezelf aanvaarden wie jij bent. En realiseer je: 
de sky is niet de limit. Wat jij kan, is de limit.

Liefs, Sandra Barth

We kunnen de lat voor onszelf soms zo hoog leggen,
dat we steeds teleurgesteld raken in onszelf. Om er nog
een schepje bovenop te doen, zoeken we de schuldige
buiten onszelf: de werkgever, de gezinsleden of wie dan
ook die ons teveel druk oplegt. 
Het geheim is dat we het zelf kunnen veranderen,
omdat dit rotgevoel komt door de gedachten die we
zelf hebben. Én we kunnen onszelf en ons leven
accepteren zoals het is. Dat is eigenlijk goed nieuws,
want dat betekent, dat we er ook zelf wat aan kunnen
doen! Dit is alleen niet van de ene op de andere dag
gedaan.

De lat bestaat niet
Het mooie is: er is geen lat, alleen de lat die jij bedacht
hebt. Je wilt bijvoorbeeld duurzaam leven, je spiritueel
ontwikkelen en een goed verdienende baan hebben.
Dus je wilt zonnecollectoren op je dak, je hebt een
moestuin, je gaat regelmatig naar spirituele retreats en
je wilt elke maand minstens twee boeken gelezen
hebben. 
Ondertussen ben je hard aan het werk en heb je geen
tijd meer voor je gezin en je vrienden. Je weet niet waar
je de tijd vandaan moet halen en in plaats van verlicht,
word je alleen maar meer gestrest. Je gaat continu over
je grenzen heen.

 Leg de lat eens wat lager



Teken met een potlood jezelf. Waar ben je? In een landschap of in een kamer? Teken
dat en daarna jouw activiteiten eromheen. 
 Kleur de activiteiten in. Als je geïnspireerd bent door mijn voorbeeld, dan kun je
werken met zwarte lijnen om je voorwerpen en jezelf heen. Maak ze niet te strak,
maar een beetje grillig, zodat het extra artsy is. Strakke lijnen kan ook, dan lijkt het
meer cartoonachtig.
Terwijl je met al je activiteiten bezig bent, kun je nadenken over wat je gelukkig maakt
en wat minder. Wat is een blok aan je been? Wat is teveel? Of is het mooi in balans op
deze manier? Zijn er activiteiten die je wilt schrappen of minderen? Waar wil je meer
van? 
 Kleur jezelf in, eventueel ook met de zwarte lijnen zoals bij de activiteiten. 
 Maak de achtergrond. Ik heb gekozen voor effen vlakken en een schilderij, maar je
kunt ook kiezen voor een collage of een print. Of bomen schilderen. Wat past bij jou?

Ik leg de lat te hoog bij de volgende activiteit(en)/wat ik wil bereiken.... 
Ik leg deze lat zo hoog, omdat ik vind dat....... 
Als ik niet voldoe aan [wat ik mezelf opleg], dan gebeurt er ...... 
Ik kan dit (waar ik de lat (te) hoog voor leg) niet veranderen, omdat..... 
Is dat waar? Is dat echt waar? 
Als ik niet meer aan deze eisen ga voldoen, hoe zou mijn leven er dan uitzien? 
Ik wil dat mijn leven ........ [beschrijf hoe je wilt dat je leven er uitziet]. 
Wat moet ik daarvoor laten? 
Wat moet ik daarvoor doen? 
Morgen ga ik als eerste gelijk…..

Volg deze stappen om je kunstwerk te maken: 
1.

2.

3.

4.
5.

Hoe was het voor jou om dit kunstwerk te maken? Heeft het je nieuwe inzichten gegeven? 

Je kunt de vragen hieronder gebruiken als je nog verder wilt reflecteren: 

Bij elk thema maak ik een creatieve challenge die
je helpt om met jezelf in gesprek te gaan. In dit
VakantieAnders Magazine een creatieve
challenge die je eenvoudig zelf thuis kunt doen,
waarmee je onderzoekt hoe hoog jij de lat voor
jezelf legt. 

Wat heb je nodig? 
- Vel papier of een schetsboek 
- Materialen die je graag gebruikt: kleurpotloden,
   waterverf, acrylverf, pastelkrijt etc. 
- Tijdschriften als je collagetechniek wilt 
   toepassen

Een creatieve challenge

Het kunstwerk 
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Als single mom uit de Vlaamse landen was het voor mij al enkele jaren zoeken naar een
mooi evenwicht tussen een vakantie voor mij én een vakantie voor mijn kids. In het
verleden had ik steeds vakanties die vooral afgestemd waren op mijn kinderen. Ze
hadden dan de tijd van hun leven in één of ander zwembad. Maar ik bleef een beetje op
mijn honger zitten in mijn strandstoel na het 7e boek uitgelezen te hebben. Ook al ben ik
redelijk sociaal, het ontmoeten van nieuwe mensen op vakantie bleef eerder een
verlangen dan een gebeurtenis.

Van kamperen in de Provence tot all-in Holidays in het hete Spanje. Ik probeerde het
allemaal. Maar ik miste verbinding, invulling en vooral het kunnen genieten van elkaar. En
net daarom vind ik vakantie Anders zo Anders.

Voor elk wat wils
Zowel ik zelf als mijn kids genoten, elk op ons eigen niveau. De kinderen deden leuke
kinderactiviteiten, terwijl ik mijn innerlijk kind kon laten spelen in de workshops. Tijdens
de middagen en avonden ontmoet je elkaar terug en is er ruimte voor gezamenlijke
momenten. Samen in de vuurtipi of eerder een rondje lachyoga met de hele groep? Het
was een verrijking om elkaar telkens terug te zien en uitgebreid te kunnen delen wat
ieder, op zijn niveau, gedaan had. Enthousiaste kinderen en uitgeleefde mama’s geven
mooie resultaten op gezinsvlak. Wist je dat? :-) 

Een week bij VakantieAnders… 

Wat maakt dat dan zo Anders?
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Je een hele week niet hoeft te koken omdat je kan aanschuiven aan het buffet?
Je enkel in beurtrol de afwas moet doen, maar dat dit gebeurt met veel enthousiasme
en gezang. Zelfs het liedje “Ochtendhumeur” van kinderen voor kinderen” kwam aan
de beurt.
We voor deze muziekkeuze zelf kozen? 😊
De laatste avond een soort “bonte avond” is waar iedereen zijn talent mag/kan tonen?
Je op woensdag een hele dag vrij bent om de buurt te gaan verkennen of om gewoon
even lekker niks te doen.
Jouw kids zo weinig mogelijk op de digitale toestellen hangen omdat ze vooral buiten
willen spelen.
Je dit gewoon eens moet proberen? 

En wat is er Anders dan? 
Je ontmoet op een korte tijd een heleboel mensen. Door middel van de workshops en de
activiteiten leer je elkaar ongedwongen kennen. Ook bij de kinderen gebeurt dit zo. Het
was voor mij een verrijking om terug het “kampgevoel” te krijgen. Eén grote onbekende
groep wordt op korte tijd één grote familie. Op verbinding voelen en krijgen staat geen
tijd, dat heb ik alvast geleerd. Als grote oermoeder en oervader staan Carla en Luc altijd
klaar voor vragen of meer informatie. Je voelt dat “Vakantie Anders” hun kindje is dat ze
koesteren vanuit een authentieke liefde.

Vrijheid-blijheid
Ik vind het ook belangrijk om mijn zin te kunnen doen op vakantie. Zo hoef je niet deel te
nemen aan de verschillende workshops. Je hebt altijd de keuze. Heerlijk, toch? Als
Belgische vertoef ik graag tussen de Nederlanders omdat ik hou van de vrije,
ongedwongen sfeer. Of heeft dit weinig met de Nederlandse cultuur te maken? Wie zal
het zeggen? Ik hoop “Anders”zijds nog wat meer Vlamingen hiervoor warm te krijgen.

Wanneer België Holland ontmoet 
Ik kreeg niet alleen een extra familiegevoel, maar vond ook een leuke soulsister waar ik
nog steeds hele fijne gesprekken mee heb. Daarom besloten we om deze zomer samen
met onze kids terug te komen. Mijn weekje Vakantie Anders staat reeds ingepland en ik
kijk er nu al enorm naar uit.
 
Oh, ja en de papa’s, die zijn ook meer dan welkom natuurlijk! 

Enkele wist-je-dat-jes
Wist je dat:
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1 Zet een mantra op waar jij blij van wordt, om rustig naar te luisteren en je gedachten
weg te laten gaan naar een heerlijk moment en te verdwijnen in het nu. Meezingen mag,

het is een repeterende tekst is. Het brengt je gemakkelijk in ontspanning.
 

2. Dans in je huis, op een mooie muziek waar jij je lekker bij voelt. Een fijne manier om
lekker in jezelf te keren. Sluit je ogen en maak intuïtief de beweging die bij jou past. Het is

jouw moment!
 

3. Ga naar buiten voor een wandeling, zet al je zintuigen in om optimaal van de wandeling
te genieten. Horen, zien, ruiken, voelen en proeven!

 
4. Ga lekker zitten voor een meditatie. Maak de ruimte waar je bent goed voor jezelf, met

een fijne geur, aangenaam licht en fijne temperatuur. 
 

5. Volg een yoga les, er zijn nu veel mogelijkheden om dit online te doen. Een fijne manier
om in je lichaam te zijn.

 
6. Neem een massage, laat je verwennen door een goede masseur die je respectvol

aanraakt. Geef toe aan je huidhonger. Maak zachte verbinding met je lichaam.
 

7. Maak een lekkere en gezonde maaltijd voor jezelf, soepje, smoothy, salade of iets
anders waar je van geniet. Nodig eventueel iemand uit om gezellig samen te eten.

 
8. Duik met een boek op de bank en lees tot je ogen dichtvallen. Verdwijn in het verhaal

en geniet even helemaal in en van die andere wereld.
 

9. Geniet van een voetenbadje om daarna je eigen voeten te masseren. Ervaar hoe zalig
en verkwikkend dat is.

 
10. Schrijf elke dag in je dankbaarheidsdagboek op waar je die dag dankbaar voor bent. 

Verras jezelf met hoeveel dat is!
 
 

 En als extra tip:
Boek iets fijns voor jezelf bij VakantieAnders! 

Een zomerweek, massage weekend, kerst of Oud&Nieuw event. 
Ervaar hoe fijn het is om met gelijkgestemden samen te zijn!

 

Tijd voor ontspanning! 
Maak die tijd en geef je eraan over. 

Er hoeft even niks, alle aandacht geef je aan jezelf. 
Me-time voor jou!



Zomer recept 
Smoothy van watermeloen
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Watermeloen, citroen, limoen, sinaasappel, munttakjes en
poedersuiker

Snij de watermeloen iets boven het midden door, de kop eraf. 
Met een lepel uithollen.

Doe het vruchtvlees in de blender. 
Rasp een schil van citroen, limoen en sinaasappel, voeg dat toe.

Meng het geheel met de blender.
 

Snij de munt heel fijn, voeg die ook toe en blender verder.
 

Haal het geheel uit de blender. Als er veel pitjes inzitten kun je het
zeven met een fijne zeef.

 
Indien nodig voeg je voor de smaak poedersuiker toe.

 
Doe de smoothy terug in de watermeloen.

Serveer de watermeloen en schep de smoothy eruit in schaaltjes.
 

Lekker verfrissend op warme dagen
 



Subpersonen
Kan jouw werk nooit goed genoeg zijn voor jou? Je werkt veel over en als je thuis komt
moet ook eerst de was in de machine, het gras gemaaid, het speelgoed van de kinderen
op zijn plek en dan plof je doodmoe neer en leg je dat stapeltje tijdschriften nog eventjes
netjes recht en veeg je nog even met een doekje de kruimels van de tafel. 
Of ben je altijd in de weer om anderen te helpen? Even boodschappen doen voor de zieke
buurvrouw, haar verhaal aanhoren en dan snel naar die nieuwe buitenlandse mensen in
de straat die je helpt met hun Nederlands. Nog even die vriendin bellen die net
gescheiden is en het zo moeilijk heeft. 
Misschien kan je niet tegen ruzies en probeer je steeds te sussen. Je houdt jezelf graag
wat op de achtergrond. En als iemand een keer rot tegen jou doet: “Ach… hij zal het wel
niet zo slecht bedoelen… ik zeg er maar niks van”. 

Jouw team
In de voorbeelden hierboven zie je een sterke Perfectionist, Helper en Vredestichter. Dit
zijn drie subpersoonlijkheden uit het Enneagram. Je kan er flink last van hebben, van die
subpersonen die zich zo op de voorgrond dringen. En je kan je ook vreselijk ergeren aan
die van een ander: zo ben jij niet! 
Het Enneagram is een methode waar ik als coach graag mee werk. Het geeft je heel snel
inzicht in jouw innerlijke team van negen subpersoonlijkheden en wie er in jouw leven
sterk is of juist ondergesneeuwd raakt. Hoe meer onbalans er is in jouw team, hoe meer
last jij ervan zult hebben. Heb jij een sterke Helper, dan zal je Baas waarschijnlijk
onderbelicht zijn en ben jij niet meer de baas over je eigen leven. Een sterke perfectionist
heeft vaak een hele kleine levensgenieter tegenover zich. Kan jij nog écht genieten van het
leven? 

Op de bok of onder het vloerkleed?
Hoe komt het nou dat de ene subpersoon zo sterk is en de ander is weggemoffeld onder
het vloerkleed? Je sterkste subpersonen noemen we ook wel je overlevingsstrategieën. Jij
hebt ze in jouw jeugd ontwikkeld om te kunnen ‘overleven’ in de situatie waarin jij toen
zat. Nu zijn ze eigenlijk niet meer nodig, maar dat hebben ze zelf nog niet door. 
Door je ondergesneeuwde subpersonen weer wakker te schudden en te versterken zullen
de sterke zich wat meer gedeisd houden en krijg jij je team weer meer in evenwicht. Dat
leeft een stuk prettiger!

 Ontdek het team in jezelf
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De Perfectionist. “Alles moet zijn zoals het hoort! En jij ook!”
De Helper. “Heb je nog iets nodig? Kom maar, dat doe ik wel even voor je!”
De Winnaar. “Ik ben de beste, vind je niet?”
De Romanticus/de bijzondere. “Ze zullen mij nooit begrijpen.” 
De Waarnemer. “Hoe zit dat nou precies en waarom eigenlijk?”
De Loyalist. “Wees voorzichtig! Kijk uit! Zal ik A doen of toch B?”
De Levensgenieter. “Het leven is een feestje!”
De Baas. “Dat zal ik je wel eens even vertellen!”
De Vredestichter. “Let maar niet op mij. Doe maar niet, daar komt misschien ruzie
van…”

De negen in jouw team
Nog even alle negen op een rijtje:

Zie jij wie er in jouw team sterk de boventoon voeren? En wie zouden wel wat meer
aandacht mogen krijgen? 

In gesprek
Hoe zorg ik als coach dat jij je subpersoonlijkheden leert kennen en begrijpen? Hoe kan jij
met ze in gesprek om ze meer in evenwicht te krijgen? Daarvoor werk ik met Voice
Dialogue. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Wie weet voor een volgend blog... 

Margriet Moerenhout
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Ze sluit haar ogen en denkt terug aan hoe deze dag begon. Ze was in haar pyjama naar de
grote tent gegaan waar ze de dag was gestart met een heerlijke, ontspannende sessie
Yoga. Het ontbijt had ze gegeten aan een lange picknicktafel met de andere gasten. Ze
had tijdens het eten om zich heen gekeken naar de mannen, vrouwen en kinderen die ze
een week geleden nog niet kende en die nu als goede vrienden voelen. 

In verbinding
Nog geen week geleden zat ze vol stress en spanning in de auto. Ze had lang getwijfeld of
ze dit wel zou doen. Op vakantie gaan zonder haar man. Helemaal alleen naar allemaal
wildvreemde mensen. Maar ze had het zo nodig gehad. Ze verlangde er zo naar om even
weg te zijn en juist ook in verbinding te zijn met andere mensen. Ze was met trillende
handen en een hartslag van minstens 120 het terrein op gereden. Maar ze had het
gedaan. En nu zat ze hier met die glimlach nog steeds op haar gezicht. 

De zon staat al hoog aan de hemel. Bianca voelt de warme stralen op haar huid. Af en toe
waait er een heerlijk verkoelend briesje, wat de tempratuur aangenaam maakt. Op de
achtergrond hoort ze de vogels vrolijk kwetteren en op het veld voor haar rennen
spelende kinderen lachend achter elkaar aan. Ze kijkt naar de bomen in de verte. Het
lichte groen tekent zich mooi af tegen het helder blauw van de lucht. Ze glimlacht. 

De glimlach van Bianca 
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Relatie met haar moeder
Gisteravond had ze zulke mooie gesprekken gehad tijdens het kampvuur. Ze had verteld
over haar moeder, met wie ze zo een moeilijke relatie heeft de laatste tijd. Haar moeder
raakt langzaam zorgbehoevend en hoewel Bianca ontzettend haar best doet om voor
haar te zorgen, krijgt ze steeds het gevoel dat ze niet goed genoeg is. Haar moeder
moppert en klaagt en Bianca gaat steeds met een naar gevoel weer naar huis. Ze voelt
zich zo te kort schieten als dochter. Ze wou dat ze haar moeder weer eens kon zien
lachen. Dat ze blij en dankbaar zou zijn. Dat het zoals vroeger was. En het ergste is nog
dat ze eens in de zoveel tijd niet meer kan zwijgen en enorm uitvalt naar haar moeder.
Dan roept ze allemaal nare dingen en heeft achteraf ontzettend spijt. Ze voelde zich zo
een slecht mens. 

Ineens viel het kwartje
Bij het kampvuur gisteren waren de anderen begripvol. Ze voelde zich gehoord en
gesteund en ze bleek niet de enige te zijn die soms zo worstelde met haar moeder. De
herkenning vinden bij de andere gasten had haar zo goed gedaan. En ineens viel het
kwartje. Zo zittend in het zonnetje zag ze het van een hele andere kant. Het gemopper
van haar moeder had niks met haar te maken. Het was de emotie bij haar moeder. Het
verdriet, de angst en de pijn die ze ervaarde door haar gezondheid, wat ervoor zorgde dat
ze zo mopperde. Niet door wat Bianca wel of niet deed. Ze voelde ineens weer zo veel
liefde voor haar moeder. En weer verscheen die glimlach. 

Zomerse betovering
Het is tijd voor de lunch. De soep van
gisteravond staat weer opgediend. Het water
loopt haar al in de mond als ze de soep ruikt.
Wat een luxe ook dat ze niet hoeft na te
denken over het eten en gewoon aan kan
schuiven. Ze neemt een heerlijke kom soep
aan en laat zich verwennen. 

 
Wat een heerlijk leven heb ik toch, denkt ze.
De zorgen van thuis lijken ineens zo ver weg
en onbelangrijk. De afstand doet haar goed.
Het leven lijkt hier zo simpel en zo liefdevol.
Weer verschijnt die glimlach op haar gezicht
en ze vraagt zich af hoe lang die zal blijven,
deze zomerse betovering. 

Rianne Dijkman
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Toen ik zo’n tien jaar geleden de kans kreeg om mee te doen aan 7 days of Inspiration
besefte ik dat grote veranderingen vaak beginnen met een kleine actie. Al was onze
missie zeker groots en varieerden de projecten om Nederland een beetje mooier te
maken van formaat en insteek. Zeven dagen lang bundelden mensen hun energie om
aan meer dan honderd initiatieven in diverse steden hun bijdrage te leveren. Praktisch
aantoonbare resultaten van innovatieve oplossingen in zorg, voeding, werk en het
onderwijs. 

Nacht restaurant
Elke dag had een ander thema en ik zette me in voor de strijd tegen voedselverspilling.
Met een enthousiast team creëerden we het Nachtrestaurant. Eén avond waarop
iedereen langs kon komen om het voedsel , wat anders weggegooid werd, op te eten.
Vanuit koelingen van restaurants, keukens van verzorgingshuizen en aanverwante
horeca werden producten gebracht die anders in de vuilnisbak zouden belanden. 
Ter plekke werden die omgetoverd tot heerlijke gerechten waarvan ieder, op zijn eigen
meegebrachte bord , kon genieten. Met films over hoe je vanuit de afvalbak een
feestelijke maaltijd maakt tot panel discussies met diverse schakels uit de voedselketen.
Een feestelijke avond, waarbij de vorm van de boodschap niet altijd te ernstig werd
opgediend. Bewustwording van wat we onnodig verspillen aan voedsel was ons doel.

Foody bag
Vanuit dat gemeenschappelijke doel een gedragsverandering teweeg brengen en lang
daarna de effecten daarvan proeven, maakte die avond onvergetelijk. De creatie van de 
De Foody bag, een concept om schaamteloos je restjes mee te nemen. Duurzaam
vormgegeven, als klein geschenk voor een duurzamere wereld en winnaar van de horeca
innovatieprijs. De vrijdagmiddag borrels die voortaan met hapjes van de restjes van die
week worden gemaakt.
Mooi om te zien dat diverse voedselinitiatieven zich nu verenigen in de Foodguerilla om
samen een vuist te maken voor een beter, eerlijker en duurzaam voedselsysteem. 

Stappen tegen voedselverspilling
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Verantwoorde keuzes 
Zo zijn er zoveel mooie inspirerende voorbeelden op elk gebied , die ons bewust maken
van ons gedrag. Hoe we door het maken van verantwoorde keuzes een duurzame
toekomst kunnen creëren. De afvalberg te verkleinen door bij een Kringloopwinkel te
kopen. Verpakkingsvrij boodschappen doen en jouw eigen tas gebruiken voor jouw
aankopen. Minder verspilling door de inhoud van jouw keukenkastje op jouw bord te
laten belanden in plaats van in die vuilnisbak. Door tijdens de wandeling met jouw
kinderen het zwerfvuil op te rapen.

We kunnen allemaal het verschil maken
Ik ben blij met de groeiende bewustwording op het zo lang mogelijk gebruiken van de
aanwezige grondstoffen van de aarde. Met het veraangenamen van onze leefomgeving
van alles wat leeft. Moeder aarde niet meer vervuilen dan ze kan afbreken. 
De afgelopen tien jaar heb ik de aandacht zien toenemen met elke week die ons daar
speciaal op wijst. De week van de duurzaamheid, de week tegen afval en een week
zonder vlees. We kunnen allemaal een verschil maken. Elke dag en hopelijk voor langer
dan een week.

Marguerite Evenaar
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Dagelijkse duurzaamheid
Minder afval en ook lekkerder. Dat
vind ik het heerlijke van thee zetten
met een thee-ei. Nou ja, ei… Dit is
meer een thee-mandje. De thee
heeft alle ruimte om uit te zetten
en te mengen met het water. Losse
thee is veel groter dan de thee in
de zakjes. Dat geeft heel veel meer
smaak. En natuurlijk geen papieren
zakje, labeltje en theezakje dat in
het afval komt. Dubbel genieten
van een theepauze!
Nicole

In de supermarkt koop ik regelmatig producten met kortingssticker,
producten die anders weggegooid worden in de supermarkt. Zeker als je
plantaardig eet, zijn er veel producten die je nog langer kunt gebruiken dan
de THT die erop vermeld staat. 
De ToGoodToGoo app vind ik toch ook een geniale uitvinden! 
Maak van laatste restjes groenten een heerlijke soep, of grill/wok
verschillende soorten groenten. Vries wat te veel is in. 
I.p.v. bakpapier gebruik ik siliconen bak-matje in de oven. En ik heb
herbruikbare ‘foodwraps' om mijn eten af te dekken i.p.v. vershoudfolie. 
Zoë

Verantwoorde keuzes
Op de redactie bespreken we met elkaar de keuze's die we maken bij
het kopen en gebruiken van alledaagse producten. Hoe dit duurzaam
en verantwoord kan. Het verhaal 'Stappen tegen voedselverspilling' van
Marguerite  is een inspiratie voor ons om nog bewuster te zijn op de
artikelen die we gebruiken. Een paar voorbeelden:

Ik heb al mijn
huidverzorgingsproducten met
parabenen en chemicaliën vervangen
door veganistische, duurzame
producten. Toen ik besefte wat voor
troep ik eigenlijk op mijn gezicht en
lichaam smeerde, ben ik geswitcht. 
Sandra

3Tips  van de redactie
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Ken jij mij, wie ben ik dan? 
Ik weet het nog goed: één van de eerste keren dat ik vanuit Rotterdam naar Den Bosch
reed om een dag samen met de kinderen van de Bliss Vibration Kids Academy te zijn.
Ineens raakte ik in paniek: ‘Ik moet terug. Terug naar huis. Wat ga ik daar nou doen? Wie
denk ik wel dat ik ben?’ 
En ja, die laatste vraag, raakte precies de kern. Want ik wist helemaal niet wie ik was. En
op deze plek kon ik geen masker meer voorhouden. Werd ik niet gevraagd om iets te
doen, maar om te zijn. En dat vond ik heel spannend. Want ben ik dan wel goed genoeg?
Met als angst om in mijn diepste kern afgewezen te worden. 

Nieuwe start
Tegelijkertijd voelde ik op een diepe laag dat ik dit te doen had. Deze plek gaf mij een
gevoel van thuiskomen. Binnen 3 maanden besloot ik mijn baan op te zeggen in
Rotterdam, te verhuizen naar Den Bosch en daar opnieuw te beginnen. Of eigenlijk verder
te gaan. Mijn reis in dit leven verder voortzetten vanuit waar ik op dat moment stond. 

En nu ligt er een boek in de winkel! 
Inmiddels ben ik veel mooie plekken tegengekomen tijdens mijn reis. Ik heb veel
uitstapjes gemaakt en mooie souvenirs verzameld. Eén van de hoogtepunten tijdens mijn
reis is het uitbrengen van het boek ‘In 10 stappen een vrij en gelukkig kind’. Dit heb ik
geschreven samen met Jesse, de oprichtster van de school (en dierbare vriendin). Sinds 15
mei is ons boek overal in Nederland verkrijgbaar. 
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Waarom dit boek? 
Vanuit het platform (waaronder ook de Kids Academy
- voor primaire onderwijs) hadden wij de hartenwens
om onze visie en leefwijze meer naar buiten te
brengen. We krijgen regelmatig te horen: “Ja, klinkt
allemaal heel mooi, maar hoe doe je dat dan in de
praktijk?’ Daar geeft dit boek je verschillende tools
voor. 
Door middel van dit boek herinneren wij jou als ouder
aan de wijsheid van je eigen kind. Vooral bij kinderen
van nu is het belangrijk diep vertrouwen te hebben
dat alles al in hen aanwezig is. Het boek gaat over de
generatie na de nieuwetijdskinderen. Deze ‘Bliss-
kinderen’ maken met hun hoge vibratie de weg van
liefdesenergie voor ons vrij. Hiermee maken ze meer
mensen blij, zodat die meer accepteren wat er in het
leven naar hen toekomt; met andere woorden: Bliss!
Hoe begeleid jij je kind hierbij? 

Een vrij en gelukkig kind



Oefen speels je vertrouwen en leef vanuit flow met je gezin
Tijdens het lezen van ons boek reis je met het unieke ‘levensbloemconcept’ via
levenswijsheden, spiritualiteit en bewustwording naar het versterken van je
basisvertrouwen. De vele praktische tools in het boek ondersteunen je om via de bron
van tekort-trillingen naar overvloed te schakelen. Door dit met hartsverbinding in de
praktijk te brengen, ontstaat er als vanzelf (nog meer) flow in jullie leven. 

Schrijfproces 
Tijdens het schrijven én het uitbrengen van het boek, ben ik zelf nogmaals door alle lagen
van het levensbloemconcept gereisd. Dit is iets wat je niet alleen in het ouderschap, maar
in het gehele leven kunt toepassen. Altijd. Door dit boek uit te brengen, speelde bij mij de
angst voor zichtbaarheid op. Het laten zien van mijn ware kern. 

Practice what you preach
Het leven vanuit je ware kern, dat is iets waar wij voor staan. En waar ik de kids van de
Kids Academy, samen met andere prachtige begeleiders, in begeleid. 
Helder dat ik dit dan ook te doen heb! ;) And we did it! 
Ik voel mij enorm dankbaar dat wij nu onze boodschap verder mogen verspreiden door
middel van dit boek. 

Reis naar binnen
Door keer op keer naar binnen te reizen, ben ik waar ik nu ben. Dit is ook waar wij jou als
ouder toe uitnodigen. Hoe kun je elke keer weer opnieuw de reis naar binnen maken,
naar jezelf, de kern? Om van daaruit  met je kind te zijn en hem te begeleiden. 
Zo draag je bij aan de hartenwens: 

“Happy kids, happy planet!”

Zoë Faber
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De effecten van aanrakingen zijn groot.  Een onaangeraakt lichaam is een ongelukkig
lichaam. In coronatĳd is deze stelling nog sterker geworden; aanrakingen zĳn er nu
minimaal, of helemaal niet. Een hand geven, of een knuffel bĳ begroeting is er minimaal.
Was het in het begin erg onwennig, nu is het ‘kale gevoel’ er toch wel af. Maar het schept
ook afstand. Bĳ het handen schudden maak je fysiek- en oog contact. Een moment van
verbinding, elkaar even ‘zien’. Het ontbreken van deze begroetingen en de weinige sociale
contacten heeft de eenzaamheid vergroot. Of is het juist duidelĳker in het licht gezet? 

Olga worstelt met haar eenzaamheid
In de weekenden van mĳn massage-opleiding komt het thema eenzaamheid ook aan de
orde. Olga stoeit er enorm mee. Ze is single moeder van twee adolescenten. Nu zĳ steeds
meer hun eigen weg gaan, komt Olga haar ‘alleen zĳn’ tegen. Wilden de kinderen toen ze
nog klein waren volop geknuffeld worden? Dat is nu voorbĳ. Overdag heeft ze haar werk
en bezigheden. In de avonden is ze steeds vaker alleen thuis. Het vliegt haar inmiddels
aan. Ze ontdekt dat ze er zelf wat aan moet gaan doen. Na een zoektocht komt ze bĳ een
massageweekend uit. 

Als een zachte doek 
 Ze vindt het spannend én kĳkt er enorm naar uit om een heel weekend samen met
anderen te zijn en om aangeraakt te worden. Om in een groep te zĳn waarin iedereen
behoefte heeft aan aanrakingen, waar het ook normaal is. En in dat eerste weekend
ontdekt ze wat er met haar gebeurt als ze een massage ontvangt. Ze voelt zelf haar eigen
lichaam door de handen en aanrakingen van de masseur. ‘Het is net alsof er een zachte
doek over me heen wordt gelegd, waardoor ik voel dat ik zachter word. En mĳn oordeel
over mĳn eigen lichaam wordt milder. Ik besef dat ik door de aanrakingen dankbaar ben
voor mĳn gezonde lichaam, dat het toch altĳd maar doet. Dat ik blĳ ben met mĳn voeten,
benen, armen, handen, romp en hoofd. Dat het één geheel is waarin ik ben. Dat is een
waardevolle bewustwording.’

De massageweekenden helpen
uitstekend tegen eenzaamheid
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Tranen van verdriet en geluk
De andere kant is er ook. Omdat ze alleen met twee grote kinderen woont en een baan
heeft waarin fysiek contact afwezig is, wordt ze zelden aangeraakt. ‘Terwĳl ik daar een
hele grote behoefte aan heb.’ In dit eerste weekend zĳn er bĳ Olga tranen van verdriet,
gemis én tranen van vreugde en geluk. Ze ontdekt dat het geven van een massage haar
veel plezier geeft. Ze wordt er erg rustig en blij van. Ze kan haar behoefte om te zorgen
voor een ander er helemaal in kwĳt. Een massage geven is voor haar ook een manier om
de eenzaamheid te verminderen, de strĳd te begraven en in liefdevol contact met
anderen te gaan. Dit inzicht geeft haar nieuwe perspectieven. ‘Het is een waardevol
weekend’ zegt ze aan het einde. ‘Ik neem het mee naar huis en kom terug, want ik merk
aan alles dat dit is waar ik verder mee kan, voor mezelf en wie weet voor meer. Het is
goed voor mij om dit in deze veilige setting aan te gaan.”

Beter in contact met haar lichaam
Olga volgt nu de massage-opleiding; ze kijkt telkens uit naar het volgende weekend. Het
ligt wegens corona nu even stil, maar ze merkt dat ze beter contact heeft met haar
lichaam. De strijd tegen eenzaamheid is begraven en in deze coronatijd heeft ze daar veel
profijt van. Ze kan nu echt in contact zijn met haar lichaam Ze doet nu actief aan
yogalessen en dat helpt haar ook. Onderwijl kijkt ze enorm uit naar het weekend waarin
de opleiding verder gaat.

Wil jij ook ontdekken of massage jou beter in contact brengt met jouw lichaam?
Kom eens meedoen aan een massageweekend. Na een weekend kun je altijd nog besluiten of je
wel of niet de opleiding wilt gaan doen. Het kan, als jij dat wilt. 

Carla Pleijers
mazzaze.nl/weekenden 29
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De vijfvingeroefening is een oefening in
zelfhypnose. Het kost hooguit tien minuten.
Telkens wanneer je spanning voelt, kun je de
oefening doen om te ontspannen. Prent van
tevoren de volgende vier stappen goed in je
hoofd.

1.Raak met je duim je wijsvinger aan. Terwijl
de vingers elkaar raken, denk je terug aan een
moment dat je lichaam zich prettig moe
voelde, bijvoorbeeld na het sporten of na een
fikse wandeling.

2.Raak met je duim je middelvinger aan. Op
het moment dat ze elkaar raken, denk je terug
aan een tijd dat je liefde ervoer. Een warme
omhelzing, een bijzonder gesprek, een innige
vrijpartij met je geliefde, enzovoort.

3.Raak met je duim je ringvinger aan. Denk
terug aan een mooi compliment dat je
gekregen hebt. Probeer dat nu echt te
ontvangen.

4.Raak met je duim je pink aan. Denk
vervolgens terug aan een prachtige plek waar
je ooit bent geweest. Blijf daar een tijdje.

Oefening



“Voor mij is VakantieAnders een plek om thuis te komen”. Met die
woorden vat Ragna samen waarom ze haar verblijf bij de zomerweken
zo fijn vindt. 
Het is voor haar een uitdaging om in woorden te vatten hoe waardevol
de vakantie voelt. “Ik bevind mij in een volle periode van mijn leven en
was best moe. Er was zelfs behoefte aan een middagslaapje aan het
ontstaan, dat ken ik niet van mezelf. Al een uur na aankomst op het
zomerterrein, voelde ik mij beter”.

Ik was op een plek waar ik graag wil zijn, waar ik vanuit mijn hoofd naar
mij hart kan en mag gaan. Na de eerste nacht voelde ik de ‘oude’ Ragna
terugkomen, heel energiek, zo fijn!

Voor mij is Vakantie Anders een plek waar ik mezelf helemaal mag
openen, waar ik kan vertrouwen en waar mede-vakantiegenoten mij
vertrouwen. De hart-tot-hart-verbindingen, die er ontstaan en ervoor
elkaar zijn zonder oordeel, maken het voor mij een bijzondere vakantie.
Er zijn enkele telefoonnummers uitgewisseld, waardoor nieuwe
vriendschappen kunnen worden voortgezet, ook dat vind ik waardevol.”

Ragna

VakantieAnders, een plek om….. 

thuis te komen.
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Herfst
massage

Nazomeren

Dé relatie 
balans

Tot Anders! in het volgende AndersMagazine.
 

VakantieAnders.nl

Veerkracht 
in mijn leven

Naar de 
feestdagen 

In het volgende herfst nummer

Wandelen 
geneest

Welk verschil
maak jij?


