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Het signaleren en bespreekbaar maken van
levensvragen, en eventueel doorverwijzen (ABC-model)
Workshop van 3,5 uur | max. 8 deelnemers
Voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en
mantelzorgers
Trainers: Godian Ejiogu, Fazila Mansori, Simeon Karsten,
Thécla van Aart, Rawie Sewnath, Willemieke
Doornenbal
Een methode die orde kan brengen in chaos, met een
metafoor van verschillende kamers voor verschillende
levensgebieden, die de werkelijkheid structureert en
vereenvoudigt
Voor alle mensen met levensvragen
Gesprekken van 1,5 uur | max. 8 deelnemers
Trainer: Marjanne van de Mheen
Vergroot je kennis over de doelgroep voor betere
zorgverlening
Voor vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn
Presentatie van 1 uur (en 1 uur voorbereiding)
4 – 12 deelnemers
Trainer: Fazila Mansori
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Vergroot je kennis over de doelgroep voor betere
zorgverlening
Voor vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn
Presentatie van 1 uur (en 1 uur voorbereiding)
4 – 12 deelnemers
Trainer: Fazila Mansori
Transculturele kennis; omgaan met vragen bij andere
culturen, in het bijzonder de Surinaams-Hindoestaanse.
Theorie en praktische oefeningen
Voor vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn
Training van 2 x 2 uur | max. 8 deelnemers
Trainer: Rawie Sewnath

Meditatieve technieken om het hoofd leeg te maken en
verder te kunnen. Combinatie van oosterse en westerse
filosofie, levensbeschouwing en zingevingsaspecten
Voor zorgmedewerkers en cliënten in de eerste lijn (via
de zorgmedewerker)
Tijden en aantal deelnemers in overleg
Trainer: Rawie Sewnath






Begeleiden van moreel beraad
Voor professionals in zorg en welzijn
Tijden en deelnemers in overleg
Begeleiders: Thecla van Aart, Jacob Oeverbeek, Rawie
Sewnath






Begeleiden van moreel beraad
Voor professionals in zorg en welzijn
Tijden en deelnemers in overleg
Begeleiders: in overleg
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