
Rouwen om het verlies van een dierbare kan een eenzaam 
proces zijn. De ervaring leert dat mensen die een dierbare ver-
loren hebben, veel voor elkaar kunnen betekenen. Je herkent 
de gevoelens van de ander. Maar hoe vind je lotgenoten die in 
een vergelijkbare situatie zijn?
Ik wil je graag deze mogelijkheid bieden, al wandelend in de 
natuur. In een ongedwongen sfeer kunnen ervaringen en herin-
neringen worden uitgewisseld.  
Het wandelen helpt je om dichter bij jezelf en je gevoel te 
komen en je kunt nieuwe geluksmomenten opdoen in de 
natuur. De vogels horen, de bloemen zien en ruiken, de 
vlinders waarnemen. 
We praten tijdens de wandeling, maar we zullen ook af en 
toe stil zijn. Iedere deelnemer krijgt een individueel gesprekje 
met mij tijdens de  wandeling.
Ik ontmoet je graag op één van deze 
wandelingen. Als je mensen kent in uw 
naaste omgeving zijn zij ook van harte 
welkom.

Deze lotgenoten wandelcyclus bestaat uit 4 wandelingen, 
steeds één per seizoen:

Data in 2018: zaterdagen 
16 juni 2018; 15 september 2018; en zaterdag 15 december 2018.

Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur.
Plaats: begin en eindpunt bij Caatje aan de Lek, 
Goilberdingerdijk 40, in Culemborg. Aansluitend is het mogelijk 
om daar na te praten met een kopje koffie of thee.
Kosten: 5 euro per wandeling. Graag contant betalen.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden op de website 
www.rouwstapvoorstap.nl via contact per email op 
info@rouwstapvoorstap.nl of telefonisch op 06-30082301. 

Tip: we wandelen in de uiterwaarden van de Lek, draag dus 
goede wandelschoenen.
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Woonachtig in Culemborg.

Doordat ruim 20 jaar geleden in een 
korte tijd mijn zwager, broer, 
levensmaatje en beide ouders 
zijn overleden, weet ik wat het is 
om een dierbare te verliezen. 

Ik voel me bevoorrecht dat ik een groot deel van deze 
(ziekte)processen van dichtbij heb mogen meemaken. 
Dit heeft mij gevormd tot wie ik ben.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten of ik iets 
voor je kan betekenen? 

Raadpleeg mijn website www.rouwstapvoorstap.nl 
Je kunt me ook bellen op 06-30082301 voor een informatief 
gesprek of om een afspraak te maken voor een  
intakegesprek.
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