
Beste zorgverlener 

Verzorgend personeel, de helden van de dag! 

Ja, dat ben je!  

Jij het de laatste maanden (misschien) zwaar te verduren gehad. De coronacrisis heeft een enorme 

impact (gehad). Onderzoek wijst nu al duidelijk uit dat heel wat zorgverleners een grotere emotionele 

druk ervaren en dat het gevaar steeds groter wordt dat overbelaste zorgverleners gaan uitvallen.  

 

Ik ben zelf verpleegkundige (in palliatieve zorg) en mindfulnesstrainer. Ik ondervind dagelijks hoe 

aandachtstraining  mij helpt om beter met tegenslagen en stress om te gaan en hoe het mijn fysieke 

en mentale gezondheid verbetert, ook/vooral in tijden van crisis.  

En deze ervaring wil ik graag delen met jou! 

 

Wil jij graag beter leren omgaan met tegenslagen en stress? 

Wil jij graag meer genieten van de kleine dingen in het leven? 

Wil jij graag kwaliteitsvolle zorg (blijven) verlenen aan de kwetsbare andere? 

Wil jij graag in de zorg blijven werken?  

Heb jij het gevoel dat je wel wat ondersteuning kan gebruiken?  

Wil jij dit op een leuke en veilige manier doen?  

Wil jij hier in de zomer wat tijd voor vrij maken? 

Dan ben je van harte welkom op de Mindfulness 8-wekentraining die start op 2 juli (8 avonden achter 
elkaar met uitzondering van 6 augustus) en eindigt op 27 augustus, telkens van 18u45 tot 21u45.  
Deze gaat door in het inspirerende bezinningscentrum Siloam,  Holsteenweg 17 in Zonhoven, te 
midden van de prachtige natuur. 
De kostprijs bedraagt €250. In de prijs is inbegrepen een syllabus, de oefeningen en water/thee en wat 
lekkers voor tijdens de pauze. 
 
Tijdens de training staat oefenen centraal. Gedurende acht weken kom je wekelijks met een groep 
(van maximaal 12 deelnemers) bij elkaar en krijg je onder professionele begeleiding verschillende 
aandachts-, meditatie- en bewegingstechnieken aangeboden (formele oefeningen). Daarnaast zijn er 
korte waarneem- en communicatieoefeningen en praktische instructies om mindfulness in je 
dagelijkse leven te kunnen integreren (informele oefeningen). Tijdens de groepsbijeenkomsten wissel 
je ervaringen uit en bespreek je hoe je mindfulness kunt toepassen. Thuis oefen je met behulp van de 
cd’s en oefen je in opmerkzaamheid in je dagelijkse leven. Over het algemeen wordt de training en het 
oefenen thuis als prettig ervaren.  
 
Inschrijven kan door mij een mail te sturen.  
Als je toch twijfelt, kan de gratis kennismakingsavond je misschien overtuigen. Deze gaat door op 
donderdag 25 juni om 19u op dezelfde locatie. Ook hier kan je je voor inschrijven door mij een mail te 
sturen.  
Er is een maximum van 10 deelnemers dus snel zijn is de boodschap . 

Graag tot dan. 
 
Rein Henderickx 
Gecertificeerd mindfulnesstrainer 
rein.henderickx@telenet.be 


