Hoi
Je moeder is dè eerste vrouw in je leven. Ze heeft je lief, ze zorgt voor je en koestert je. Als kind is dat heerlijk en geeft dat je
een goede basis en start van je leven. Ben je zelf moeder dan heb je jouw kinderen lief en verzorg en koester jij hen weer op
jouw beurt om ze ook stevig in het leven te laten staan. Bij heel veel van ons gaat dat goed.
Voor velen van ons is het ook weer zo dat jij jouw moeder weer gaat verzorgen als je eigen kinderen iets groter en misschien al
zelfstandig zijn. Dan zijn je ouders weer aan de beurt om speciale zorg aan te geven omdat de ouderdom zijn tol eist met ziekte
of minder fit zijn.
Moeders spelen een grote rol in ieders leven, op welke manier dan ook. Dat er een moederdag is om ze te eren en verwennen
is een mooie gedachte. Natuurlijk hoeft dat niet alleen op die dag zo te zijn. Een dag waarop er verwennerij is in de vorm van
aandacht, koestering en liefde is heerlijk, daar houden moeders van. Een bosje bloemen, een chocolaatje of lekker samen eten
doet moeders goed.
Wij verwennen moeders ook graag. We geven ze graag aandacht en quality time met hun kind of kinderen. We ontmoeten
graag moeders met en zonder kinderen in onze zomerweken om ze elke dag te verwennen.

Andersgroet,
Carla & Luc

De jubileum zomerweken
zijn van 14 - 21 juli en van 21-28 juli.
Met veel verschillende workshops zoals djembe, Tao, Yoga, massage, familieopstellingen, theatersport, meditatie,
godinnenavonden, natuurbelevingen, feng shui, dreamtime healing, dans, muziek, zang en dans!
Met rituelen en kampvuur, met gezonde maaltijden en veel natuur.
Om de ontmoetingen, de verbindingen op en top te beleven.
De zomerweken gaan ook daarna nog door tot en met zaterdag 25 augustus.
In die weken zijn er ook ontmoetingen, verbindingen en workshops om in je vakantie van te genieten.

Moederdag
Voel jij het verlangen om je heerlijk een hele week lang te laten verwennen?
En om een hele week quality time met je kind te hebben om samen te genieten?
Lees hier dan alles over onze moederdag actie, speciaal en juist dit weekend!
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Elke week is er een kinderprogramma.
Alle kinderen zijn welkom om daar aan mee te doen. Lekker buiten zijn, ontdekken, ontmoeten en spelen met de natuur, water
en andere kinderen. Expressie, creatief en uitdagend.
Elke week is er ook een kinderteam.
Om samen met alle kinderen een leuke tijd te hebben.
Er zijn nog plaatsen in het kinderteam!
Ben je enthousiast, 19 jaar of ouder, vind je het leuk om met kinderen samen te zijn en activiteiten te ondernemen?
Meld je dan bij ons aan. En wie weet heb jij dan ook hele leuke weken in een prachtige omgeving waar jij en de kinderen samen
gewaardeerd en gerespecteerd worden.
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