ONTDEK JE KRACHT
…en word de oorzaak van een positieve verandering

Soms zit het tegen, soms zit het mee.
Heb jij te maken met werkloosheid, schulden, eenzaamheid, problemen met dagbesteding,
conﬂictsitua<es, handicap, dakloosheid, verslaving of andere obstakels?
En wil je graag stappen zeAen naar een andere toekomst?

Kom naar Studio Levenskunst in Apeldoorn!

STUDIO LEVENSKUNST
Elke vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur.
Ontmoe<ng en plezier.
Workshops met allerlei spelen en
oefeningen.
Gezamenlijke lunch.
Wat het je kan brengen:
Meer inzicht in jezelf en de ander.
Een groeiend zelfvertrouwen.
Meer zin in het leven.
Je ontdekt hoe je je leven zelf de
rich<ng in kunt sturen die jij wilt.
Je vindt nieuwe manieren om anders in
het leven te staan.
Je onderzoekt samen hoe je een
verandering kunt bewerken
in je omgeving.
foto’s: Roelof Rump
Je ontdekt je eigen mogelijkheden en
talenten en leert ze te waarderen
en te gebruiken.
Een zinvolle dagbesteding.

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS
“Ik durf nu meer contacten
aan te gaan en de dingen
waar ik tegenop zag ben ik
gewoon gaan doen.”
“Ik heb geleerd om
verantwoordelijk te zijn,
geduld te hebben en
te luisteren zonder oordelen.”
“Ik heb meer inzicht in mezelf
gekregen waardoor ik me niet
meer zo snel aangevallen voel.”
“We lachen wat af.”
“Ik heb geleerd dat ik bij
mezelf moet blijven en dingen
moet loslaten.”
“Ik voel me niet eenzaam meer.”
“Ik hoor nu gesprekken die niet
alleen over problemen gaan.
Ik kan mijn ervaringen delen en
ont vang waardering.”

“MAAR IK BEN HELEMAAL NIET ZO’N HELD!”

Voor deelname aan Studio Levenskunst heb je geen speciﬁeke
talenten nodig en je hoeJ ook niet zoveel lef te hebben! Iedereen kan
meedoen op zijn eigen manier. Je bepaalt al<jd zelf jouw grenzen in
wat je doet en in wat je vertelt.
De theateroefeningen zijn gebaseerd op de levenservaringen van de
deelnemers en op de thema’s die op dat moment spelen in hun leven.
Veiligheid in de groep staat bij ons voorop en we vragen dan ook van
jou om respect te hebben voor je eigen en andermans privacy.
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Korak Herstelplein Oost-Veluwe
Jean Monnetpark 77, Apeldoorn

EMAIL
WEBSITE
TELEFOON

info@levenskunstapeldoorn.nl
www.levenskunstapeldoorn.nl
06-10592761
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