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Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor ingeschreven hebt of (oud-) 

student bent. Eventueel afmelden per mail. 

Even opladen in de Ardèche… 
last minute-boeking?  

 

De  lente is weer in het land. 

Tijd om even een korte vakantie te plannen? 

Op Les Grangeonnes willen we met Pasen en in de mei-
vakantie mensen de unieke kans geven een ‘last minute’  
beslissing te nemen. We bieden de huizen aan voor géén 600 
Euro per week, maar slechts 450 Euro per week. 

Ben er snel bij, want vol is vol. 

Je kunt rechtstreeks met Peter-Jan contact opnemen en je 
week vastleggen: 00.33.4.75.06.32.54  

 

Doe wat je hart je zegt….   

Er was eens een koppel met een zoon van 12 jaar en een 
ezeltje. Ze besloten op reis te gaan om de wereld te  
ontdekken. Ze vertrokken alle drie, samen met hun ezel. 
Toen ze in het eerste land aankwamen, hoorden ze de mensen 
zeggen: “Kijk eens naar dat slecht opgevoede jongetje. Hij zit 
op de ezel, terwijl zijn arme ouders, die al oud zijn, de ezel 
moeten trekken!” 
Toen zei de vrouw tegen haar man: “Wij kunnen niet toelaten 
dat de mensen zo slecht spreken over onze zoon!” 
Haar man liet het jongetje van de ezel komen en hij ging er zelf 
op zitten. 
Toen ze in het tweede land aankwamen, fluisterden de 
mensen: “Kijk naar die schaamteloze kerel. Hij laat het jongetje 
en de arme vrouw de ezel trekken, terwijl hij op zijn gemakje op 
de rug van de ezel zit”. 
Toen besloten ze samen dat de vrouw op de ezel zou gaan 
zitten terwijl vader en zoon de teugels vasthielden om de ezel 
mee te trekken. 
In het derde land aangekomen, hoorden ze mensen zeggen: 
“Arme man. Nadat hij een hele dag gewerkt heeft, zit zijn vrouw 
op de ezel. En het arme kind…wie weet wat hem nog te 
wachten staat met zo een moeder!”  
Toen besloten ze dat ze alle drie op de ezel zouden gaan zitten 
om zo hun tocht verder te zetten. 
In het volgende land aangekomen, luisterden ze naar wat de 
mensen hier te zeggen hadden. 
“Maar dat zijn beesten! Ze zijn méér dan de ezel die hen 
draagt. Ze zullen die ezel zijn rug breken!” 
Toen besloten ze alle drie van de ezel af te komen en gewoon 
samen met de ezel verder te stappen. 

Maar in het volgende land konden ze hun oren niet geloven toen de 
mensen hun uitlachten en zeiden: “Kijk eens naar die drie idioten. Ze 
gaan te voet, terwijl ze een ezel hebben die hen kan dragen!” 

Conclusie:  

je zult altijd kritiek krijgen.   

Hoe je het ook doet, het zal nooit voor iedereen goed zijn.   

Doe wat je hart je zegt….dus zoals het voor jou goed voelt.  

 

 Pasen…..Jij bent het Licht….   

Durf je toe te staan dat in deze periode van het jaar jouw ideeën en 
verwachtingen méér in het licht mogen komen staan? Jij hebt de 
gave om met je kwaliteiten naar buiten te komen. Doe het gewoon 
en maak je niet klein. 

 

Workshops 
 
Sta eens stil bij jezelf,  o.l.v. Willy Aarnoutse.   
Verschillende data en locaties ! Klik hier voor informatie.   

Familie-opstellingen o.l.v. Loek Knippels en Diana Kors. Op 24 
mei van 10.00-17.00 uur.  Klik hier voor informatie 

Creatieve workshop: (ont-) moet je zelf o.l.v. Diana Kors. Op 8 
mei van 10.00 tot 16.00 uur. Klik hier voor informatie 

Lezingen in mei – nu vastleggen!   

In mei zal Loek enkele centra aandoen tijdens zijn tour door 
Nederland. Klik hier voor locatie en data.  

 Zomerschool 2010.  
Boeiende cursusweek in de Ardèche 

Zaterdag 17 juli tot zaterdag 24 jul a.s.. Een intensief pro-
gramma, ook toegankelijk voor externen. Klik hier voor infor-
matie. Eventueel meereizen met een busje is mogelijk ! 

 

Kun je de Nieuwsbrief niet lezen, 

klik dan hier ! 


