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ROUW

14-19 MEI 2022

Rouw als natuurlijk proces
Ziekte, dood en rouw zijn voor
veel mensen moeilijke thema’s.
Vaak wordt je leven (tijdelijk)
ontwricht en word je gedwongen
je leven te herijken. In onze
hedendaagse maatschappij zijn
er weinig kaders aanwezig voor
dit proces die je houvast en
richting geven. Toch is rouwen
een natuurlijk proces dat we
allemaal ‘kunnen’, al kun je daar
soms wel wat hulp bij gebruiken.

Rouw is een ervaring waarvoor je
boven alles tijd, begrip en moed
nodig hebt. Randvoorwaarden die
je in het hoge ritme van alledag
niet altijd gegund zijn. De rouw
retraite, op een heerlijke plek in
Spanje, biedt deze voorwaarden
wél en daarmee de kans om een
doorbraak te bereiken in je
proces.

Tijd,
begrip en
moed
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Je eigen weg
Om je eigen manier van rouwen
vorm te geven zijn er ervaren
coaches en begeleiders aanwezig
die je ondersteunen. Dit gebeurt
in groepsverband en in individuele
gesprekken. Je hebt ook
uitgebreid de ruimte om zelf vorm
te geven aan je dagen in de
activiteiten en de toegang tot
diverse creatieve uitingsvormen
(schrijven, keramiek, schilderen,
tekenen, muziek, etc.).
Alles om ervoor te zorgen dat er
aandacht is voor het delen van je
ervaringen en er tijd is voor jouw
specifieke uitdagingen en twijfels.

Arnout Krediet
coach en ervaringsdeskundige op
het gebied van verlies

Ons Team

"Ik heb geleerd dat verlies je op jezelf
terugwerpt en je de vraag stelt hoe
je je leven wilt invullen. Door die vraag
met liefde en aandacht serieus te
nemen leer je weer te vinden waar
het bestaan voor jou om draait."

Hanneke van de Plassche

10 jaar ervaring als uitvaart- en rouwdeskundige
en schrijver van 'Rouwe kost'

"Ik vind het bijzonder om zo dichtbij
mensen te staan op het moment dat
zij aan de ene kant kwetsbaar en aan
de andere kant juist krachtig zijn."

Femke van den Heuvel

Ruim 10 jaar ervaring als GZ Psycholoog
en in trauma psychologie

"Ik geloof dat goed luisteren en écht
doorvragen in een veilige sfeer en een
mooie en persoonlijke omgeving,
ruimte creëert voor herstel".

Goed voor jezelf zorgen
In een mooie welkome ‘Masia’ in
de wijngaarden is er aandacht voor
zowel lichaam als geest. In een
Oase-achtige setting wordt je in
de watten gelegd met goed eten,
meditatie en muziek, bijzondere
en creatieve activiteiten in en om
het huis en comfortabele kamers
om in te rusten.

Programma

Programma highlights:
Je ervaringen delen met
de groep
Eén op één gesprekken
met ervaren begeleiders
Rust en meditatie
Inspiratie opdoen voor je
eigen pad
Ruimte krijgen voor
creatieve reflectie
Goed eten en leven op
een prachtige veilige plek.

Neem contact met ons op voor meer
informatie:

soulfarm@elsigols.com

14 t/m 19 Mei

ROUW RETREAT
SOUL FARM
Privé kamer met eigen badkamer
Eten en drinken verzorgd door een chefkok
Verblijf in een prachtige wijnboerderij in Spanje
Dagelijkse groepsgesprekken
Dagelijks gesprek met een ervaren rouwbegeleider
Creatieve workshops van professionele kunstenaars
Ruimte voor en begeleiding bij creatieve reflectie
Inspirerende activiteiten in en om het huis
Taxi service van en naar vliegveld Barcelona el Prat

€2650
Neem contact met ons op voor meer informatie en om een intakegesprek te
plannen: soulfarm@elsigols.com, +34622689032 (Arnout), +31641371373
(Hanneke) en +31645108588 (Femke)

