FABIENNE
Ik heb het geluk dat ik yoga op jonge leeftijd
heb ontdekt. Reeds 35 jaar verdiep ik mij in de
yogatraditie van Sri T.Krishnamacharya. Als
eindwerk voor mijn opleiding tot yogadocente,
koos ik voor kinderyoga. Ik volgde meerdere
leerrijke yogastages over dit onderwerp (o.a.
met J-Y. Deffobis en Kausthub Desikachar,
kleinzoon van Sri T. Krischnamacharya). Naast gepassioneerde yoga-lerares ben
ik echtgenote en moeder van 4 kinderen.
Belangrijkste opleidingen :
1993-1997: Opleiding yoga-leraar met Bernard Bouanchaud
1999: Specialisatie Vedische Zang bij Simone Moors
2000-2004: Yogasutra's, yogatherapie en meditatie bij Frans Moors
2016-2018: Post graduaat diploma yoga therapie met Dr. N. Chandrasekeran

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam & voornaam

………………………………………………….……………….……

Geboortedatum / Geslacht

………………………………… / …….………………………….

Adres

………………………………………………………………….……
………………………………………………………………….……

Tel Thuis

………..………………… Gsm ………………...………………

Email

………………………………………………………………….……

Verduidelijk indien je kind speciale aandacht nodig heeft bij de maaltijden:

 Geen koemelk-producten
 Allergieën (te verduidelijken)

 Zonder gluten
 Andere

Nuttige (medische) inlichtingen
………………..…………………………………..……………………………..……………………………………………..………………
………………..………………………………………………..…………………………………..……………………………..……………
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot op
rekening BE13 0016 9394 4039.
Datum

Naam & handtekening

ZOMERKAMP
1-5 juli 2019
Ardennen
6 - 16 jaar

KAMP
In een uitzonderlijk kader krijgen de
kinderen en jongeren een aangepaste
yoga volgens de traditie van Sri
T.Krishnamacharya.

Met trots meld ik dat dit jaarlijks
zomerkamp reeds zijn 21ste
verjaardag viert!

Yoga staat centraal tijdens het kamp. Er
zijn 2 yoga-sessies per dag. Daarnaast
zijn
er
activiteiten
zoals
boswandelingen, knutselen, tekenen,
koken en allerhande spelletjes.
De kinderen kunnen op vrije momenten
onder toezicht zwemmen in het
openlucht zwembad, ravotten in de prachtige tuin of spelletjes spelen in de speelzaal.
Voor kinderen en jongeren staat hun groei en
ontwikkeling centraal. Op een dynamische en
speelse wijze wordt hun lichaam versterkt en
versoepelt. Ook hun innerlijke kracht en stabiliteit
wordt aangesproken waardoor hun weerbaarheid in
het leven groeit.

PRAKTISCHE INFORMATIE












We verwelkomen jullie in de gîte “PureSemois”



De gîte is direct gelegen aan de Semois in een prachtige natuur en is volledig vernieuwd
met alle comfort. Er is een mooie grote tuin, openlucht zwembad, binnenspeelzaal,
yogazaal, ….

Rue Moulin 30, 6880 Cugnon
Maandag 1 juli – Vrijdag 5 juli
Ontvangst vanaf Zondag 30 juni 17u
Einde: er is een eindvoorstelling vrijdag 15u30, iedereen
welkom. We sluiten af met een hapje en een drankje. De
deuren sluiten om 17u30.
Er wordt gekookt met eerlijke en ecologische producten.
Je brengt een één-persoonslaken, kussensloop en slaapzak
mee.
Niet te vergeten: stapschoenen, zwempak, badhanddoek.
Je voorziet losse kledij en als het kan ook een yogamatje.
Voor een beperkt aantal kinderen is er een navette tussen
Gent en Cugnon mogelijk. Informeer tijdig naar de
mogelijkheden.
Prijs € 425, vroegboek-korting € 50 bij betalen van het
voorschot vóór 1/5/2019, gezinskorting € 50 voor elke broer
of zus. Het voorschot bedraagt € 200, het saldo is te betalen
vóór 15/6/2019 op rekening BE13 0016 9394 4039.
Bij annulatie wordt een adminstratieve kost van € 100
weerhouden.
 fabienne.debuysere@gmail.com  +32 477 38 21 76

