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Verslag Winterkamp februari 2013

In februari is er vanuit Travalje Subiet een Winterkamp georganiseerd. Met twee begeleiders en drie klanten is er gekampeerd bij 
het Buitencentrum te Veere. Dit Winterkamp maakt deel uit van het Ervaringsleren, een van de drie methodische pijlers waar Travalje op rust.

Tijdens het Winterkamp werd de regie uit handen gegeven, vanuit begeleiding richting klanten. 
Dit geeft de prikkel om, vanuit een consumerende, een meer actieve houding aan te nemen en daardoor meer eigen initiatief te ontplooien. 

Het  jaarlijks terugkerende Winterkamp had dit jaar als meest uitdagende element de kou. Het vroor ’s nachts 5 graden en om de uitdaging 
extra groot te maken, werd eenieder wakker in een be-ijzelde tent op de dag waarvoor ook nog het weeralarm was afgegeven. 
Het belangrijkste werd dan ook het warm houden door middel van een vuur en het gebruik van dikke dekens in de tent. 

Themamiddag muziek en geluid

Vrijdag 16 augustus 2013 wordt voor en met klanten van Groenis’t en Travalje Subiet een themamiddag ‘muziek & geluid’ georganiseerd. 
Hiervoor is vanaf half maart al voorbereid. 

De uitvoering vindt op die vrijdag plaats tussen 12.00 uur en 16.00 uur. 
Locatie: Groenis’t, Groeneweg 6, Koudekerke

Winterkamp & Themamiddag Muziek en Geluid

NIEUWS@TRAVALJESUBIET

     Werkweek Brognon

Van 1 t/m 5 april 2013 zijn we weer met een aantal van onze klanten aan het werk in Brognon, inmiddels al weer voor het 6de jaar.
Brognon is een  klein plaatsje in de Franse Ardennen, net over de grens met België.  
In deze plaats is het retraîtecentrum La  Domaine Saint Antoine van de Stichting Filosofie en Meditatie gevestigd.  
Al het werk voor deze stichting wordt door vrijwilligers gedaan. 

De eerste keer hebben we geholpen met de bouw van een grote blokhut, 8 m. x 16 m.
De werkbezoeken bevielen van beide kanten zo goed, dat het een onderdeel is geworden van het programma bij Travalje Subiet. 
Meestal bestaat het werk met name uit het klaar maken van de tuin voor respectievelijk de zomer of de winter.  

Veel van onze klanten zijn inmiddels meerdere keren mee geweest. Ze genieten  van het samen werken en de rust, maar vooral van het 
lekkere eten en de zorg voor en de gezelligheid met elkaar.  

Een van onze vennoten, Jaap Flohil, gaat een half jaar ‘er tussenuit’. *
Een sabbatical, die juist hij mogelijk beter kan gebruiken dan …. anderen. 
Het komt over als een logische stap, passend bij hoe hij leeft en bij wat hij belangrijk vindt. 

Travalje als bedrijf, met collega’s en klanten, zal hem -is de inschatting- wel missen. 
Natuurlijk in de verwachting dat na zijn ’uitstap’ er des te meer van zijn specifieke manier van ‘omgaan met en licht werpen op’ 
geprofiteerd kan worden! 

Zo’n uitspraak kan op iemands schouders drukken, dus beter een ander slot: 
Tot over een half jaar beste duizendeneendingenman, je collega’s zullen jou zo goed en zo kwaad als het gaat vervangen!

*Van 1 april 2013 tot 1 oktober 2013

        Sabbatical Jaap Flohil



Workshop papier scheppen
Docente: Els Moerland

We maken eerst zelf papierpulp en ontwerpen ons eigen watermerk.
Je krijgt antwoord op vragen als:

1. Hoe gebruik je het schepraam
2. Wat doe je als het papier niet goed is gelukt
3. Hoe breng je het papier over op het vilt
4. Hoe werkt de pers
5. Hoe drogen we de papieren

Daarna voegen we diverse plantenmaterialen toe aan de papierpulp en ontwerpen onze eigen papieren.
Naast het werken met papierpulp gaan we ook experimenteren met het maken van kleurig zijdepapier.

Waar:    Slijkstraat 3A, 4503 BC Groede
Wanneer: 25 april 2013, van 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten:  €45,00 inclusief lunch

Klanten van Travalje Subiet gratis!

Opgeven tot 18 april bij Travalje Subiet: 0117 376501

Of bij Els Moerland: 06 22781171

Workshop


