Verblijven in Keetje
Twee jaar geleden besloot ik om het roer om te gooien en
‘grondgebonden te gaan werken’. De term ‘grondgebonden’ doet
denken aan landbouw en met de agrarische bestemming van onze
boerderij is dat passend. Kortere intensieve begeleiding van teams en
individuen, gecombineerd
met gasten ontvangen op ons
erf brengt mij dichter bij mijn
kern, mijn bestemming.
Ons retraitehuisje geeft onze
gasten rust en inspiratie. Ons
voedselbos fruit voor het
ontbijt. Onze duurzaam verbouwde boerderij is ook een
vergader- en ontmoetingsplek. Zo is de cirkel rond.
Het is mijn missie om te helpen groeien. In mijn begeleiding werk ik vanuit wat goed is: het
versterken van jouw kwaliteiten, vergroten van je inzicht en het onderzoeken van je hulpbronnen.
Vaak heb je zelf de capaciteiten al in huis en help ik je ze te herkennen en in te zetten. Mijn aanpak is
liefdevol-confronterend. In de spiegel kijken is niet altijd leuk, maar ik ben ervoor om je daar met
zorg aandacht in te begeleiden. Wil je meer over mij weten, klik dan op mijn LinkedIn profiel of
website
De theoretische basis onder deze arrangementen ligt in de ‘Theory U’ van Otto Scharmer, systemisch
werk en organisatieverandering. ‘Het werken met je biografie’ is gebaseerd op werk van Jaap Voigt.
Daarnaast inspireer ik je graag met inzichten van schrijvers als Paolo Coelho, Depak Chopra, Berthold
Günster en Jan Jacob Stam.

Keetje
Tijdens je retraite verblijf je in Keetje. Keetje is eenvoudig, maar sfeervol ingericht. Er is een
ecologisch droogtoilet. Je wassen kun je aan de kraan of bij de buitendouche. Het ontbijt bestaat uit
een goed gevulde mand met voornamelijk zelfgemaakte en lokale producten. Keetje heeft een
waterkoker en een éénpits kookplaatje. Je kunt gebruik maken van beschikbare fietsen. Je eigen
hond of paard mee? Ze zijn van harte welkom en ondersteunen in je vraagstuk. Keetje ligt in ons
voedsellandschap-in-aanplant. Daarmee ervaar je de rust en afstand van de dagelijkse drukte, en de
nabijheid van ons erf.

Wil je een van de arrangementen samen met je partner of een goede vriend(in) doen? Dat kan.
Keetje heeft 1 bed van 1.40 m breed. Prijs hiervoor in overleg.

