Tjongeroog, 9 juli 2018
Bericht aan alle trainees van Tjongeroog,
Voortzetting van trainingen en groepen op Tjongeroog
Met het plotselinge heengaan van Godefrida is een einde gekomen aan haar praktijk en
werken met mensen. Alle lopende afspraken met trainees komen hiermee te vervallen.
Godefrida’s levenswerk op aarde is dan wel gestopt, maar ieders eigen groei en
ontwikkeling blijft doorgaan. Het is de grote wens van Godefrida geweest dat haar werk
zal worden voortgezet, echter alleen als dat voortkomt uit eigen bron en vrije wil, niet uit
loyaliteit of plichtsbesef.
De begeleiders van avondtrainingen en de co-trainers hebben elk voor zich onderzocht óf
en zo ja wat ieder in dit verband wil en kan. Het resultaat: een groep mensen die hebben
gekozen om volgend jaar groepen en trainingen te begeleiden, het Tjongeroog Team.
Het Tjongeroog Team wil een schaal vormen op Tjongeroog om zichzelf verder te
ontwikkelen samen met anderen die dat ook willen.
De erfgenamen van Godefrida hebben Tjongeroog voorlopig ter beschikking gesteld voor
dit doel.
Dankzij deze belangeloze inzet kunnen we volgend jaar een doorstart maken. Dit gebeurt
onder de huidige naam: Trainingsinstituut Tjongeroog. De optimale juridische vorm wordt
nog onderzocht.
De trainingen zullen uiteraard een ander karakter hebben. We zullen het zonder de
bezielende begeleiding van Godefrida doen, op eigen kracht, met elkaar. De individuele
begeleiding in de vorm van therapiegesprekken komt te vervallen. Voor individuele
coachingsgesprekken zoeken we een passende oplossing.
De avondgroepbegeleiders en de trainers, die tot nu toe werden gesuperviseerd door
Godefrida, verbinden zich aan een onderling intervisie, in lijn met Godefrida’s
gedachtengoed.
De secretariaatswerkzaamheden zullen worden voortgezet door Fanny Blanken, met
ondersteuning van Trudi Hindriks. De tarieven zijn verlaagd tot een niveau dat het
geheel kostendekkend maakt.
Zij die een lopend contract hebben, of zich al hebben ingeschreven voor een groep of
respiratieweekend, zullen een aparte brief ontvangen met de vraag om voortzetting te
bevestigen.
De avondtrainingen zullen onveranderd door blijven gaan op Zonneoog. Daarvoor
ontvang je binnenkort per email een aparte uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijving.
Ook de Pinguïn blijft vooralsnog beschikbaar voor overnachting van de trainees, en ook
voor wie daar tegen een bescheiden vergoeding een of meer nachten/dagen wil
verblijven, alleen of met gezin (informatie via secretariaat).
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Aanbod voor komend seizoen
We kunnen het volgende programma aanbieden in seizoen 2018-2019:
Een nieuwe Persoonlijk Succes Training (PST)
Begeleiding: Ebba Hoogenraad, samen met andere trainers.
De data blijven onveranderd
(zie de brochure PST 2018-2019 en www.tjongeroog.nl, 10 x een half weekend).
De thematische opzet met medewerking van Hein Mannaerts (oordeelloos
communiceren), Roeland Cuppers (lichaamsexpressie en bio-energetica) en Jan
Galesloot (relatie lichamelijke symptomen en gevoelsleven) blijven onveranderd.
De prijs van deze training bedraagt € 1.500,- (geen individuele gesprekken).
Inschrijving kan vanaf heden.

Introductie-weekend Persoonlijk Succes Training (PST)
Begeleiding door Ebba Hoogenraad en Hein Mannaerts
Datum: 7 en 8 september 2018.
Prijs: € 150,Inschrijving kan vanaf heden.

Het laatste jaar van GOT 38
Begeleiding door o.a. Ingeborg Wery, Arno Hartel en Hein Mannaerts
De opzet en data blijven onveranderd.
Prijs voor 10 trainingen bedraagt € 1.500,-

Daggroep Mens en Werk
Begeleiding door Hein Mannaerts en Walther Matthijs (o.v.).
De opzet en data blijven onveranderd.
Prijs per sessie bedraagt € 70,Inschrijving kan vanaf heden.

Daggroep donderdag Synthese
Begeleiding door Niek Lomans, Corina den Otter en Jan de Wit of Bas Walhof
De opzet en data blijven onveranderd.
Prijs per sessie bedraagt € 60,-.
Inschrijving kan vanaf heden.

Respiratieweekenden
Begeleiding door trainers uit het Tjongeroog Team
De opzet en data blijven onveranderd.
Prijs per training bedraagt € 145,Inschrijving kan vanaf heden.
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Zomerworkshop Mijn lichaam vertelt mij mijn waarheid
Begeleiding door Jan Galesloot en Ineke Bijloo
Datum 6 en 7 augustus 2018.
Prijs € 140,Inschrijving kan vanaf heden.

Zomer workshop Kennismaking met Sjamanisme
Begeleiding door Avani en Anton Looij
datum: 8 en 9 augustus 2018.
Prijs: € 195,Inschrijving kan vanaf heden.

Zomerworkshop Bio energetica
Begeleiding door Roeland Cuppers en Jan Galesloot
Datum 15 en 16 augustus 2018.
Prijs: € 140,Inschrijving kan vanaf heden.
Spiegelen met paarden
Begeleiding door Rodinde Hoogenraad en Ineke Bijloo
Datum: 13 en 14 oktober 2018.
Prijs: € 125,Inschrijving kan vanaf heden.
Training Leiding geven
Datum 21/ 22 januari 2019 en 3/4 april 2019. Verdiepingsdag 9 september 2019.
Begeleiding door Hein Mannaerts, Anton Looij en Roeland Cuppers
Prijs: € 1.800,- excl BTW (zie brochure/website voor volumekorting).
Verdiepingsdag: € 325,- excl BTW.
Inschrijving kan vanaf heden.
Workshop Oordeelloos communiceren
Datum: 22 en 23 maart 2019.
Begeleiding door Hein Mannaerts en Anton Looij
Prijs: € 150,Inschrijving kan vanaf heden.

Open dag
Datum: 25 augustus 2018.
Prijs: gratis.
inschrijving kan vanaf heden.
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Inschrijving
Je kunt je opgeven voor zomerworkshops, trainingen, groepen en de open dag
door een email te sturen naar

info@tjongeroog.nl of via de website www.tjongeroog.nl .

De algemene voorwaarden van Trainingsinstituut Tjongeroog, versie 25 juni 2017 (te
vinden op de homepage van

www.tjongeroog.nl) gelden ook in deze nieuwe situatie.

We hopen je in de zomer en/of in het nieuwe seizoen weer op Tjongeroog te zien.

Met hartelijke groet,
De kerngroep van het Tjongeroog Team
Anton Looij, Ebba Hoogenraad, Fanny Blanken, Hein Mannaerts, Ineke Bijloo en Niek Lomans
Namens het Tjongeroog Team:
Annette, Anton, Arno, Arthur, Ate, Bas, Corina, Ebba, Fanny, Guus, Hein, Ineke,
Ingeborg, Jan G., Jan de W., Ko, Michel, Mirjam, Niek, Roeland, Walther
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