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Ja, ja, juist geteld: ’t Groeihuis bestaat dit jaar 20 jaar! Tijd om ons opnieuw in de verf te zetten, dachten 
we zo. En dat deden we letterlijk tijdens de werkweek in de zomer: enkele vrijwilligers schilderden de 
ontmoetingsruimte en de inkomhal. Kom zeker eens in het echt kijken naar het resultaat!

In deze brief vind je nieuws over onze werking. Op de achterzijde staat het programma 2019 met de 
PRH-cursussen en -begeleidingsgroepen die hier bij ons doorgaan. Zoals je weet, kan je dan ook bij ons 
verblijven als je dat wenst. Ook buiten de cursusdagen kan dat trouwens, als je op zoek bent naar rust 
of als je wilt herbronnen.

Interesse in onze verblijfsmogelijkheden? Neem contact op met ilse.odbeeck@prh.be.

Zonder vrijwilligers geen Groeihuis. Zo simpel is dat!
Ook al hebben we een trouwe ploeg van vrijwilligers, toch blijven we altijd op zoek naar helpende 
handen voor onze werkgroepen: tuin, poets, werkweek, onthaal, open deur met kerstmarkt en allerlei 
klusjes… Dus als je nog wat tijd over hebt en mee je handen uit de mouwen wilt steken bij al dat 
praktisch werk, zien we je graag komen. Je komt in een leuke groep vrijwilligers terecht, je zal veel 
deugd aan je werk beleven, je draagt bij tot de groei van anderen én die van jezelf!

Interesse om vrijwilliger te worden? Neem contact op met lieve.fierens@prh.be.

Je hebt wellicht ook al een agenda voor 2019?
Noteer dan alvast volgende niet te missen activiteiten in ’t Groeihuis: 
Lezing:  Zeven wegwijzers voor drukbezette ouders. Verbindend opvoeden in drukke tijden. 

28 mei 2019 om 20u. Voor info en inschrijving: dinette.kooiman@prh.be.
Werkweek: dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli 2019 
Open Deur met Kerstmarkt: 7 en 8 december 2019

GDPR
Ondertussen ben je zeker op de hoogte van de nieuwe privacywet. Hoog tijd dus om ons schriftelijk 
te laten weten indien je niets meer van ons wilt ontvangen. Graag een mail aan anita.wolfs@prh.be of 
stuur een briefje naar ’t Groeihuis, St Jozefsdreef 7, 3020 Herent.

GIFTEN
Als je vindt dat ‘t Groeihuis met belangrijke zaken bezig is en je ons financieel wilt steunen, kan dat 
uiteraard. De interessantste manier om geld te geven aan ’t Groeihuis is door een gift te storten op onze 
projectrekening ’t Groeihuis-Vruchtbare Aarde, beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS).

 ■  Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 met BIC: BPOTBEB1 en 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 gelukkig nieuw jaar •
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WIE BEN IK?
De stevige kern van mijn persoonlijkheid beter leren kennen
Zaterdag 16, zondag 17, maandag 18, dinsdag 19, woensdag 
20 februari 2019 – van 9u30 tot 17u | Jos Van den Bergh

Zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 juni, zaterdag 15 en 
zondag 16 juni 2019 – van 9u30 tot 17u | Patrick Jossa

Zaterdag 9 november t/m woensdag 13 november 2019 
– van 9u30 tot 17u00 | Lieve Fierens

BURN-OUT
Hoe is het zover kunnen komen? Hoe nu verder?
Donderdag 14 en 21 februari 2019 
– van 9u30 tot 16u30 I Lieve Fierens

ZEVEN WEGWIJZERS VOOR DRUKBEZETTE OUDERS
Verbindend opvoeden in drukke tijden
Dinsdag 28 mei 2019 – van 20u tot 22u I Dinette Kooiman

BASISAANBOD

BEGELEIDINGSGROEPEN

CURSUSAANBOD PRH 2019 in ’t Groeihuis
Overweeg zeker eens een PRH-cursus te volgen in ‘t Groeihuis. Wij staan voor kwaliteit, schoonheid, 
eenvoud en netheid. We zijn gelegen in een mooie, natuurlijke en rustige omgeving. Wij zijn 
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer én liggen op 5 minuten van afrit 18 van de E314.  
(Meer info en inschrijven: zie www.prh.be.)
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ME LATEN HELPEN VOLGENS DE PRH-METHODE
De hulpverlenende relatie als cliënt aanleren
Vrijdag 29 maart t/m zondag 31 maart 2019 
– van 9u30 tot 17u | Lieve Fierens

DOORBREKEN WAT MIJN GROEIPROCES BELEMMERT
Groei, herordening en genezing
Zaterdag 13 april t/m maandag 15 april 2019 
– van 9u30 tot 17u | Lieve Fierens

LEREN BESLISSEN
Een methode om juiste beslissingen te leren nemen
Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april 2019 
– van 9u30 tot 17u | Patrick Jossa

TRANSFER EN TEGENTRANSFER IN MIJN RELATIES
Meer evenwicht vinden in relaties
Donderdag 30 mei t/m zaterdag 1 juni 2019 
– van 9u30 tot 17u | Lieve Fierens

LIEFDE GEVEN EN ONTVANGEN
De wondere wereld van graag zien ontsluierd
Zaterdag 20 juli t/m woensdag 24 juli 2019 
– van 9u30 tot 17u | Lieve Fierens

HARMONIE IN MIJN LEVEN
Mijn functioneren bijsturen om mijn leven meer op een 
juiste koers te zetten
Zaterdag 24 augustus t/m woensdag 28 augustus 2019 
– van 9u30 tot 17u | Jos Van den Bergh

VERVOLGAANBOD (na een cursus van minimum vier dagen)

EEN NIEUWE KIJK OP KIEZEN: 
INTEGRATIE VAN HET BOEK ‘WIKKEN EN WEGEN’
Woensdag 16 januari, 13 februari, 13 maart, 24 april, 22 mei, 
18 september, 16 oktober, 13 november 2019 
– van 19u tot 22u15 | Jos Van den Bergh

IN CONTACT KOMEN MET HET BESTE VAN MEZELF
Woensdag 24 april, 22 mei, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 
13 november 2019 
– van 19u tot 22u15 | Patrick Jossa
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