
Als je partner, ouder, een kind of een goede vriend(in) een verslaving heeft,
dan kun je wel even wat tijd voor jezelf gebruiken. 

Meld je 

aan voor een 

Buitendag 

‘voor naasten’

in samenwerking met



Voor wie?
Als je partner, ouder, een kind of een 

goede vriend(in) een verslaving heeft, dan 

beïnvloedt dat ook jouw leven en is het 

belangrijk om even wat tijd voor jezelf te 

hebben.

Wat bieden wij jou?
In de ochtend leren we elkaar kennen en 
gaan we rustig aan het werk in de natuur. 
We vertragen en stappen zo even uit 
ons dagelijks leven. Gedurende de dag 
gaan we met elkaar in gesprek over onze 
ervaringen als naaste. Welke thema’s 
spelen voor jou, hoe gaan anderen 
daarmee om en wat zijn handvatten? 
Onder begeleiding van een coach is er 
ruimte voor reflectie en inzichten.

Wat gaan we doen?
Vanuit een tijdelijk basiskamp in het bos, 

gaan we met een kleine groep deelnemers 

(max. 10) aan de slag. We doen klein 

onderhoud voor o.a. Utrechts Landschap. 

Het ‘met de handen in de aarde’ werk, 

wisselen we af met stilte, reflectie en 

een goed gesprek met gelijkgestemden. 

Dit alles onder begeleiding van een 

ervaringsdeskundige coach en een 

fijn team. De Buitendag is geheel 

verzorgd met koffie/thee en een lekkere, 

biologische lunch. We zorgen dat er alle 

tijd voor jou is. Niets hoeft, alles mag. Met 

naasten de natuur in, je begrijpt elkaar 

zonder woorden.

Waar ontmoeten we elkaar?
We spreken om 9:45 uur af op een 

treinstation en pakken samen de OV-

fiets om naar ons tijdelijke basiskamp 

te gaan. Rond 16:00 uur zijn we weer 

terug op het station.

Wat zijn de kosten?
De Buitendag voor familie en naasten 

kost € 149,- Incl. BTW per persoon.

Als je partner, ouder, een kind of 
een goede vriend(in) een verslaving 
heeft, dan kun je wel even wat tijd 
voor jezelf gebruiken. 

www.hofvanhovenkamp.nl    www.helpmijndierbareisverslaafd.nl

Meer info en aanmelden via info@hofvanhovenkamp.nl

Meld je aan 

voor een 

Buitendag
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