
                            
 
 
 

DE STEM VAN HET KIND IN JEZELF  
24 – 26 september 2010 
 
Deze workshop draait rond loslaten, vertrouwen, durven, connectie maken met je onderbewuste, je innerlijke kind. Als volwassene is het 
soms moeilijk om vrij te handelen zonder angst. Angst voor veroordeling, angst voor wat de anderen zullen denken, angst om “belachelijk” 
te zijn,...  
De stem van het kind in jezelf kan op vele manieren naar buiten komen. Eén daarvan is zingen. Wil dat zeggen dat je zal moéten 
zingen op deze workshop? Nee, maar het mag. We gaan ademen, bewegen, klanken maken, proberen, spelen, creëren en vooral 
ontdekken!  
Een andere manier om de stem van het kind in jou te laten spreken is naar dat kind - of je 'zelf' - leren luisteren. Dit gaat om voelen, 
verwonderd zijn, spontaan handelen en onze controlerende ratio beheersen.   
 
Datum: 
 Van vrijdag 24 september 2010 om 20 uur  
 Tot zondag 26 september 2010 om 17 uur 
 
Locatie 
 Kasteel Mariagaarde 
 Kasteelstraat 10  
 3840 Hoepertingen 
 
Begeleiders: 
 Gwendoline Remmerie – omni terra (http://www.omniterra.be) 
 Sarah Algoet – singsing! (http://www.singsing.be) 
 
Prijs: 
 Workshop, maaltijden en verblijf in 2- of 3-persoonskamer: €375 
 Workshop, maaltijden en verblijf in slaapzaal:   €369 
 
Inschrijven: 
 Stuur een mailtje naar kindinjezelf@gmail.com. Schrijf na bevestiging van inschrijving €375 / €369 over op rekeningnummer  
 979-5259991-74 met als mededeling je volledige voor- en achternaam & “Kind”. Die overschrijving bevestigt je inschrijving. 
 
Afspraken: 
 Na overschrijving is annulering met volledige terugbetaling mogelijk tot een maand voor de workshop. Bij latere annulering  is 
 terugbetaling helaas niet meer mogelijk. Bij annulering door de organisatie wordt uiteraard het volledige bedrag terugbetaald. 
 
 
 



 
 
 
 
Gwendoline 
Omni terra is een huis voor inzicht en bewust Zijn. Gwendoline begeleidt individuen en groepen in de groei naar zelfvertrouwen en 
zelfrealisatie. Het is haar taak om de kracht die in mensen aanwezig is aan te boren en inzicht in het zelf en het geheel te stimuleren. 
Hierbij doet ze beroep op haar intuïtie. Gwendoline is een ‘medium’. Dat houdt in dat zij een actieve verbinding heeft met de bron 
van alle weten, in elk van ons aanwezig. Uit die ‘bron’ haalt zij op wat voor jou op dit moment belangrijk is en waar je hier en nu mee 
aan de slag kunt. Bij omni terra kun je terecht voor een gesprek, een workshop, weekends, themadagen, of om gewoon even bij jezelf te 
komen en te herbronnen. 
 
Sarah 
singsing! is een opleidingscentrum voor zangers waar iedereen welkom is. Van amateur tot professioneel, iedereen vindt er zijn gading. 
Sarah organiseert en doceert privélessen, groepslessen en workshops. Als vocal coach heeft ze niet alleen de taak om zangers de juiste 
techniek bij te brengen, maar ook om mensen te begeleiden in een ontdekkingstocht naar wegen die ze zelf misschien eerst niet zagen 
liggen. Zingen is zijn. Je spreekt er de connectie lichaam-geest mee aan. Onvermijdelijk draaien Sarahs lessen dan ook vaak rond 
loslaten van blokkades, of die nu fysiek, emotioneel of beide zijn. Heet dit dan therapie? What’s in a name... 

 
 

Een kind zal niet nadenken over hoe het bijvoorbeeld over een hek zal springen. Gedachten als "Ik moet mijn been zo hoog tillen, om daar te 
belanden.", "Zou het daar wel zacht genoeg zijn?", "Kan ik het wel?" en "Mag ik het wel?" staan het niet in de weg. Het kind beslist om te springen, 

gaat ervoor en springt! 
 

Belandt het niet zo helemaal goed op de grond? Dan kan het leren uit de fouten die het gemaakt heeft en zal het de volgende keer heel wat beter 
springen. Zonder het springen stond het nu niet aan de andere kant van het hek... 

 
Durf fouten maken, experimenteer met je stem, laat ze vrij! En laat vooral niemand zeggen hoe het moét klinken. Het is jouw stem, dus jij alleen 

kan en mag beslissen hoe je haar laat zingen. Je zal verrast zijn hoe mooi de paden zijn waar ze je naartoe zal nemen. 
 

Leef! 
 


