
Heb je eind 2017 iets gemist?
Stelde je je vragen zoals:

 ■ is de postbode mij vergeten?
 ■  ben ik uit het adressenbestand van ’t Groeihuis 

verdwenen?
 ■ is de inspiratie voor de nieuwsbrief op?
 ■ bestaat ’t Groeihuis nog?
 ■ nemen ze een sabbatjaar?
 ■ zijn ze bij ’t oud papier gezet?
 ■ waren de centen op?
 ■ …

Wees gerust, we zijn je niet vergeten!
Voortaan ontvang je de uitnodiging voor de Open Deur met Kerstmarkt in de herfst. En beginnen we 
het nieuwe jaar met onze nieuwsbrief waar je vanaf nu alle PRH-cursussen terugvindt die doorgaan in 
’t Groeihuis. Dit jaar vind je in deze zending bovendien een primeur.

Via allerlei kanalen kregen we steeds weer de vraag: “Is er geen folder van ’t Groeihuis?”. Om hieraan 
tegemoet te komen zijn we aan de slag gegaan en ontwierpen een gloednieuwe folder, die we hier 
met fierheid presenteren. Zo kunnen we ’t Groeihuis meer op de kaart zetten en kan iedereen die 
’t Groeihuis genegen is deze informatie doorgeven aan geïnteresseerden.

Ben je ook zo’n supporter van ’t Groeihuis?
Vraag gerust een aantal exemplaren om ’t Groeihuis verder bekend te maken.

Je hebt wellicht al een agenda voor 2018?
Noteer dan alvast volgende hoogtepunten van ’t Groeihuis:

 ■  Lezing rond vermenselijking in (en buiten) de gevangenis door Jan De Cock, auteur van ‘Hotel Prison’ en ‘Hotel 
Pardon’: 26 april 2018 om 19.30u. Meer info en inschrijven via lezinggroeihuis@telenet.be

 ■ Werkweek, waar we vier dagen allerlei klussen binnen en buiten opknappen: 10 – 13 juli 2018
 ■ Open Deur met Kerstmarkt: 1 en 2 december 2018 tussen 14u en 18u

We zijn altijd op zoek naar helpende handen voor onze werkgroepen: tuin, poets, onthaal, open deur 
met kerstmarkt en allerlei klusjes… Geef je naam door aan lieve.fierens@prh.be.

Giften
Nog steeds blijft de interessantste manier om geld te geven aan ’t Groeihuis het storten 
van giften via de projectrekening ’t Groeihuis – Vruchtbare Aarde, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting (KBS).

 ■  Rekeningnummer: BE 10 00000000 0404 met BIC: BPOTBEB1 met vermelding van de gestructureerde mededeling 
128/2910/00028. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40 (art. 145/33 WIB).

 ■  Door een Nederlandse bankrekening kan zonder kosten gestort worden op het rekeningnummer van ‘t Groeihuis: 
IBAN: BE27 0012 5515 8273 met BIC: GEBABEBB 
maar dan kan helaas geen fiscaal attest gegeven worden.

We wensen je vanwege al 
onze vrijwilligers

een echt 
gelukkig 

nieuw jaar



KORTE DUUR

BURN-OUT. HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN? 
HOE NU VERDER?
Dinsdag 17 en 24 april – van 9u30 tot 16u30
Lieve Fierens

ASSERTIVITEIT ANDERS
Woensdag 23 mei, 30 mei en 6 juni 2018 – van 19u tot 22u15
Jos Van den Bergh

ZELFVERTROUWEN OP ZAK!
Zaterdag en zondag 9 en 10 juni – van 9u30 tot 17u
Patrick Jossa

LANGE DUUR

WIE BEN IK?
Maandag 2 tot en met vrijdag 6 april – van 9u30 tot 17u
Lieve Fierens

CONSTRUCTIEF SAMEN
Woensdag 18 tot en met zondag 22 juli – van 9u tot 17u30
Lieve Fierens

TEVREDENHEID OP HET WERK
Woensdag 1 tot en met zondag 5 augustus 
van 9u tot 17u30 | Jos Van den Bergh

WIE BEN IK?
Zaterdag 27 tot en met woensdag 31 oktober 
van 9u30 tot 17u | Jos Van den Bergh

JONGVOLWASSENEN (van 18 tot 26 jaar)

ZOEKTOCHT NAAR WIE IK BEN?
Donderdag 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart – 18u30 tot 22u
Marian De Groof

ZOEKTOCHT NAAR WIE IK BEN?
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober – van 9u30 tot 18u
Marian De Groof

LEREN BESLISSEN
Zaterdag 10 tot en met woensdag 14 februari 
van 9u tot 17u30 | Jos Van den Bergh

TRANSFER EN TEGENTRANSFER IN MIJN RELATIES
Vrijdag 13 tot en met zondag 15 april - van 9u tot 17u30
Lieve Fierens

EEN EFFICIËNTE HULP AAN PERSONEN
Woensdag 1 tot en met zondag 5 augustus 
van 9u tot 17u30 | Lieve Fierens

WARE ASSERTIVITEIT, EEN HELE UITDAGING
Woensdag 15 april, 9 mei, 23 mei, 20 juni, 12 september, 
10 oktober, 7 en 21 november, 12 december 
van 19u tot 22u15 | Patrick Jossa

BASISAANBOD

VERVOLGAANBOD (na een cursus van minimum vier dagen)

BEGELEIDINGSGROEPEN

Cursusaanbod PRH 2018 in ’t Groeihuis
(meer info en inschrijven: zie www.prh.be)
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