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Bewust, Gezond en Creatief
Unieke 8-daagse Israël reis €995
Van 21 maart tot 28 maart
All-in …en veel, meer dan dat!

Een ontdekkingstocht aan jou,
door onze Schepper gegeven
talenten

-Retour ticket van en naar Ben Goerion, Airport, vervoer in
minibus.
–Vol pension - in Guest house “the Dutchfarm” Sde Tsvi.
-Heerlijk eten, ruime slaapkamers, tuin in rustige landelijke
omgeving.
-Trips o.a. naar Jeruzalem, Dode zee en de Negev woestijn,
Arad en Hebron en ontmoeting plaatselijke bewoners.
-Ochtend –middag en avondprogramma met professionle
wordshops en lezingen vanuit de Bijbel m.b.t. gezondheid,
creativiteit, Hebreeuwse taal (leren dagelijks een Hebreeuws
woord)
-Begeleiding door beeldend vaktherapeut Emmie den
Breejen, en orthomoleculair voedingsdeskundige en life style
coach Angré Strijd.
Deze reis heeft als doel om (opnieuw) balans te vinden, met
de Schepper, jezelf en de wereld waarin je leeft.
In Israël, het land van waaruit de grote Creator de wereld
schiep willen we onze creatieve gaven en talenten op allerlei
manieren (her)ontdekken en ontwikkelen.

Programma:
Woensdag 21-03 aankomst op Ben
Goerion Airport, op weg naar de
Dutchfarm in de Negev, kennismaking,
uitleg Art Journal
Donderdag- Workshop monoprinting en
marmeren, lezing ‘Bijbels gezonde
voeding’ door Angré, tour naar
kunstenaarsechtpaar Marc de Klijn en
Henny van Hartingsveldt, start Art
Journal
Vrijdag- Jeruzalem dag, in overleg o.a.
Yad Wasjem, Ben Yehuda street, oude
stad, Kotel, ontmoeting Zvi Eyal, Shabbat
maaltijd
Shabbat- relax, Bijbelstudie, wandeling,
vervolg lezing ‘gezonde voeding en
leefstijl’, workshop Houtskool
Zondag- workshop Vilten, tour naar Dode
Zee en Arad, Workshop Aquarel
Maandag- Acrylverf, tour naar Sderot en
ontmoeting soldaten, workshop pastelkrijt
Dinsdag- Groepswerkstuk, Art Journal
afronden, tour naar Hebron en ontmoeting
David in Adura, Israëlische muziekavond
Woensdag 28-03, vrij in te vullen, vertrek
naar Ben Goerion Airport

De reis gaat alleen door bij voldoende deelnemers (een kleine groep 7/ 8 vrouwen)
-Wacht niet te lang! Dit in verband met reservering van de tickets.
-De tickets zijn incl. 10 kilo handbagage, excl. ruimbagage. Exclusief, reis- en annulering
verzekering.
-Op basis van een ruime 2 of 3 persoons kamer.
Voor meer details en info:
Tamar: dutchfarm.manager@gmail.com 00972-(0)587879000
Emmie: emmie@meercrea.nl 06-41249239
Angré: amstrijd@kpnmail.nl 06-22973877

