
Geef je op of bekijk meer informatie via
deze QR-code of onze website!

Durf je stil te staan bij het verlies van je
geliefde en de veranderingen die hierbij
horen en wil je helder krijgen wie je zelf
bent en hoe je vol vertrouwen verder kunt
gaan?  

In een mooie rustige omgeving is er volop
aandacht voor jouw verhaal en heb je de
mogelijkheid andere rouwreizigers te
ontmoeten.  

Bezinningsreis:
Als een geliefde is overleden

www.alskankerjeraakt.nl

Wil jij bij een midweek aanwezig zijn?

Stichting Als kanker je raakt wil een schuilplaats bieden

en zijn. Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker

herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt in het

dagelijkse leven. In onze contacten met lotgenoten

ervaren wij dat het belangrijk is om aandacht te geven

aan vragen rondom leven en dood, zingeving en geloof. 

Er zijn twee midweken: 
30 mei - 4 juni 2022 
10 - 15 oktober 2022 

 
 



Locatie

Magnone France is een landhuis in het departement Lot in Zuid-
Frankrijk. Het huis ligt bij een klein dorpje op een heuvel met
prachtig uitzicht. Door de ligging en de uitstraling van het huis
uit 1715 heerst er een heerlijke rust. De lucht is heel zuiver en er
is nauwelijks geluid, anders dan van de natuur. 

Het huis is sfeervol ingericht en heeft verschillende kamers met
goede bedden.  
Rond het zwembad en in de tuin zijn er verschillende plekken te
vinden om te lezen, stil te zijn of een gesprek te voeren.  



Jouw verlies 
Cirkel van verlies 
Rouw en emoties 
Rouw en je omgeving 
Hoe verder leven zonder je geliefde? 

Een warme omgeving waar je jezelf mag zijn 
Een prachtige locatie 
Voldoende afwisseling van stilte en gesprekken 
Ontspannende activiteiten: wandelen, excursie naar Rocamadour,
creatieve workshop 
Lekker eten wat we gezamenlijk bereiden 
Gezamenlijke start en afsluiting van de dag 

5 dagen, 4 overnachtingen 
3 maaltijden per dag 
Programma 

Vervoer van en naar de locatie 

Programma 
 

De definitieve invulling van het programma stemmen wij af op de
behoefte die er in de groep ligt. Jij mag je eigen verhaal vertellen. 
We zorgen voor balans tussen ontspanning, stilte en groeps- en
individueel gesprek, wandelen en workshop. 

Thema’s: 

 

Wat kun je verwachten? 
 

 
Een ontmoetingsreis kost 350 euro. 
Inbegrepen: 

 
Niet inbegrepen: 

De prijs van het vervoer per vliegtuig of de trein is sterk afhankelijk van de
periode en het moment van boeken. Er zijn wellicht ook mensen die liever
met de auto komen.  



Geef je op of bekijk meer informatie via
deze QR-code of onze website!

Review Pauline Aalbers, coördinator bij 
Stichting Als kanker je raakt: 

 
'Drie jaar geleden is mijn man overleden na 10 maanden
ziek geweest te zijn. Ik bleef op 40 jarige leeftijd achter
met vier jonge kinderen. Hoe kun je stilstaan bij je rouw

en verlies als alles door moet gaan? Ik was goed in
vluchten: hard werken, opgaan in mijn gezin, uren op
mijn smartphone, veel ondernemen om mijn onrust en

pijn niet te hoeven voelen. In november verbleef ik een
paar dagen op Magnone in Lavercantière. 

 
De prachtige omgeving, de rust en stilte, de zon, de

intensieve gesprekken met Rinze hebben mij erg goed
gedaan. Bewust een paar dagen stilstaan bij mijn

verdriet en rouw, maskers af en emoties er te laten zijn
om zo echt bij mijn hart te komen en ook na te denken

over de toekomst zonder mijn geliefde.' 
 

www.alskankerjeraakt.nl

Wil jij bij een midweek aanwezig zijn?

Meer weten? 
Neem gerust contact met Pauline op via: 

contact@alskankerjeraakt.nl 
of via het telefoonnummer: 06-28964266. 


