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Ik, de anderen, de wereld.  

Een ontdekkingsreis en een aanzet tot actie.  

3-daagse workshop  

georganiseerd door Maror NV  

in het E-Magine-You Leercentrum in hartje Antwerpen 

Doelgroep: 

- Mensen, jong en oud, die overtuigd zijn dat ze het verschil kunnen maken voor een betere 

wereld. Als individu of als lid van een organisatie, profit of non-profit.  

Locatie:  

- E-Magine-You Leercentrum, Paardenmarkt 65, 2000 Antwerpen 

Programma: 

- Dag 1: Ken uw zelf. Door middel van verschillende oefeningen stellen we onze individuele 

waarden, onze sterktes en onze dromen scherper.  Stevig met de voeten in de aarde, met 

een goed besef over wie we zijn en wat we willen, kunnen we verder naar dag 2. 

 

- Dag 2: Relaties met anderen. Hoe bouwen we relaties op die  ons helpen om onze dromen 

waar te maken? Hoe gedragen we ons en waarom? Hoe geven en krijgen wij energie in onze 

relaties?  Hoe communiceren we het best om vrienden, partners en bondgenoten te maken? 

 

- Dag 3: De staat van de wereld. Hoe kan ik als individu, zelfstandige, werknemer, of als 

organisatie mijn steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving uitgaand van wie ik ben 

en wat ik wil realiseren? 

Dagprijs (je kan één module volgen, twee of alle drie): 

- Studenten: 45 EUR pp/dag 

- Particulieren: 95 EUR pp/dag 

- NGO’s en zachte sector: 145 EUR pp/dag 

- Bedrijven: 345 EUR pp/dag (excl. BTW) 

3- daagse (totaalprijs met korting voor het hele pakket):  

- Studenten: 125 EUR pp/3 dagen  

- Particulieren: 245 EUR pp/3 dagen - 

- Non-profit sector: 395 EUR/3 dagen  

- Bedrijven: 995 EUR pp/3 dagen (excl. BTW) 

Inbegrepen: water, tee/koffie  

Niet-inbegrepen: lunch (broodjes mee te nemen of te bestellen, ook pita/wok/soepbar vlakbij aan 

zeer democratische prijzen). 

Min/Max aantal deelnemers: 6/16 
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Info avond: Donderdagavond 9 feb. 2017, 20-21u30, E-Magine-You Centrum, Paardenmarkt 65, 

2000 Antw. 

Sessies mei 2017: 

Weekoptie (vrijdag 9 – 16u30) 

Dag 1: Vrijdag 5 mei 2017 - ik 

Dag 2: Vrijdag 12 mei 2017 – de anderen 

Dag 3: Vrijdag 19 mei 2017 – de wereld 

Weekendoptie (zondag 9u30- 17 uur) 

Dag 1: Zonder 7 mei 2017 - ik 

Dag 2: Zondag  14 mei 2017 – de anderen 

Dag 3: Zondag  21 mei 2017 – de wereld 

Sessies juni 2017: 

Weekoptie (vrijdag 9 – 16u30) 

Dag 1: Vrijdag 9 juni 2017 – ik  

Dag 2: Vrijdag 16 juni 2017 – de anderen 

Dag 3: Vrijdag 23 juni 2017 – de wereld 

Weekendoptie (zondag 9u30- 17 uur) 

Dag 1: Zondag 11 juni 2017 – ik  

Dag 2: Zondag  18 juni 2017 – de anderen 

Dag 3: Zondag 25 juni 2017 – de wereld 

 

Trainer: Eddy Van Hemelrijck 

Inschrijven kan via e-mail naar eddy@maror.be. 


