
 

VROUWENAVONDEN VOOR ZORGVROUWEN 

Vrouwen zijn van nature Zorg Sterren 😊. Werk je dan ook nog in een 

vorm van zorg als coach/therapeut, psycholoog, leerkracht, 

verpleegster/zorgkundige, vroedvrouw, leidinggevende in de zorg, 

arts…….dan stopt het zorgen nooit.  

Zeker deze coronatijden hebben voor ieder van ons nog meer gevraagd 

waardoor er bij velen bijna geen of weinig tijd over is om op adem te 

komen en te investeren in samen zijn en zelfzorg. 

 

Deze avonden zijn voor alle zorgdraagsters om gedragen te worden in 

de kracht en de zachtheid van het Vrouwelijke. Om samen te 

verbinden, te helen, te luisteren naar onze uiterlijke en innerlijke 

signalen en zo terug te verbinden met onze vrouwelijke zachte kracht 

en wijsheid.  Een plek waar jouw vlam wordt gevoed en waar ze de 

energie krijgt om groter en krachtiger te branden.  

 

Hoe ziet een vrouwenavond eruit? 

Er staan 3 vrijdagavonden gepland ( die afzonderlijk te volgen zijn) met 

telkens een archetypische vrouwelijke kracht als rode draad.  
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A.D.V.H. deelrondes, visualisaties,  bewegingsmeditatie en andere 

creatieve technieken zullen we deze kracht in onszelf en bij elkaar 

exploreren en integreren. 

 

- Vrijdag 10 september van 19.30 tot 22.00/22.30 uur 

Archetype : Moeder / vertrouwen en zachte kracht   

 

- Vrijdag 15 oktober van 19.30 tot 22.00/22.30 uur  
Archetype :  Zigeunervrouw / hartsverlangen 
 

- Vrijdag  26 november van 19.30 tot 22.00/ 22.30 uur 

Archetype:  Oude wijze vrouw/ intuïtie en diep Weten 

 

Plaats : Groepspraktijk Coranima, Merkenstraat 2 in Tongeren 

Prijs: 30 euro incl. koffie , thee en versnapering 

Inlichtingen en inschrijving : nadine@coranima.be of 0494360969 

 

Zorgdraagster Nadine Bloemen : 
 

Nadine is creatief therapeute dans & beweging, Integratieve 

lichaamsgerichte Psychotherapeute, FKC therapeut ( i.o), 

Brainspotter, Open Floor teacher en trainer    

Al meer dan 18 jaar verdiept zij zich , samen met 

internationale lesgevers, rond de integratie van lichaam, 

psyché en geest.   

Dit vertaalt zich in:  

-  Haar eigen privépraktijk Sweet Medicine en teamgenoot van 

groepspraktijk Coranima 

 - werken binnen het behandelingscentrum Bethanië met moeders en puberdochters rond    

lichaamsgerichte traumatherapie.  

- specifieke trainingen, leertherapie en supervisie voor hulpverleners om het lichaamsgericht werken meer 

te integreren in de coaching - therapiesessies.   

 

Ook werd zij meer dan 20 jaar, als leerling van Louve Daems ondergedompeld in sjamanistische reizen, 

rituelen, ceremonies en wijsheden van Noordamerikaanse Indianen.  – MEER INFO: 

www.sweetmedicine.be  | www.coranima.be  
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