
Man [de~(m.)] 1. [lieden/~nen] volwassen mens van het mannelijk geslacht > baas, gast, heer, heerschap, jongen, kerel, klant,
manspersoon, mijnheer, pief, pik, vent > baardaap, bikkel, bink, bokkinees, bruidegom, bullebak, burgermannetje, buurman,
castraat, charmeur, chippendale, coverboy, een geschikte peer, een oude baas, een ouwe knar, excuusguns, fat, gastheer,
geilaard, grand seigneur, grijsaard, heer, hoerenloper, homoseksueel, huisman, janhen, jongeman, keukenprins, krachtpatser,
kutzwager, macho, monnikopa, polderjongen, prachtkerel, prostitué, ransaap, sjonnie, tafelheer, verwekker, vlaggenman,
vrouwenhater, weduwenaar, wonderboy 2.[~nen, ~netje] persoon, mens 3. [~nen, ~netje] echtgenoot (bron: Van Dale groot
woordenboek der Nederlandse taal)

Herken je jezelf in één van bovenstaande omschrijvingen van de soort, of heb je gewoon zin om
met andere rouwe(nde) mannen stil te staan bij thema’s zoals verlies, onmacht, verdriet, pijn, angst,
schaamte, trots, kwetsbaarheid, kracht, mannelijke energie, verlangen, frustratie, zachtheid en
hardheid, dicht of ver, razend, lief, hoe is het met mijn lijf, in mijn lijf? En hoe is het om man te zijn
anno 2023? Praten, woorden zoekend, en ook doen, in actie, bewegend,  verkennen, onderzoeken,
delen, lachen, wenen, voelen, vloeken, brullen, onrust en berusting, …, of misschien gewoon samen
kunnen zijn bij wat er is.

Als dit jou aanspreekt ben je meer dan welkom in onze eerste mannengroep!

Wat:   In een vaste groep van minimum 8 en maximum 12 deelnemers (exclusief mannen)
gaan we op zoek naar de betekenis van jouw verlies en van man zijn. We maken ruimte
voor ieders persoonlijke ervaring en we gaan op zoek naar wat gemeenschappelijk is. De
therapeutische ondersteuning en omkadering bewaakt hierbij het (groeps)proces en de
veiligheid. De invulling van de sessies wordt maximaal afgestemd op de (noden van) de
deelnemers.
 Bij inschrijving engageer je je voor deelname aan de 6 sessies.

Wanneer:   op donderdagavond om de 6 weken, van 18u tot 21u
30/03, 11/05, 22/06, 14/09, 26/10 en 7/12

Waar:  bij Verbinding in Verlies te Boutersem, Leuvensesteenweg 30/1

Begeleiding: Dirk Hendrickx en Bruno Theunissen (zie ook www.verbindinginverlies.be )

Kostprijs:   420 euro (70 euro/sessie) eventueel te betalen in 2 schijven. 

Inschrijving:   mail je naam en contactgegevens naar:
bruno.theunissen@verbindinginverlies.be 
Hierna ontvang je een inschrijvingsbevestiging en betalingsuitnodiging. Je inschrijving is
pas definitief na overschrijving van (minstens de helft) van het inschrijvingsgeld.

Graag meer informatie? bruno.theunissen@verbindinginverlies.be (0485/696146)

GEZOCHT: MANNEN!

een initiatief van www.verbindinginverlies.be

http://www.verbindinginverlies/

