
Teken je weerbaar 
Jezelf zijn en eigen keuzes maken 

 
Mag jij zijn wie je werkelijk bent? 

Of ervaar je, in welke vorm dan ook, discriminatie in 

je leven? Voel jij je ongelijk behandeld en beïnvloedt 
dat je dagelijks leven? 

En woon je in Flevoland? 
 

Janice worstelt al jaren met haar voorkeur voor 

vrouwen. In haar familie is ‘het not done’ om met een 
vrouw samen te leven.  

Hoe kies ik ooit voor mezelf? verzucht ze vaak in 

stilte. 

 

Seksuele gerichtheid, een handicap, huidskleur, 
religie, je geslacht of leeftijd; het kunnen allemaal 

redenen zijn waardoor jij je ongelijk behandeld voelt. 

 
Monique en Gerda van Tekenwijzer bieden dit najaar namens Bureau Gelijke Behandeling 

Flevoland een creatieve mindfulness training aan. Op basis van doelgerichte thema’s ga je met 
diverse materialen en technieken experimenteren en onderzoeken wie je bent, wat je beweegt 

en wat je wilt bereiken. 

 
Het gaat om persoonlijke ontwikkeling, je verwonderen en inzichten opdoen. Die je weer kan 

inzetten voor je dagelijks leven. Je ontwerpt boeiende kunst met een boodschap.  
Iedereen kan het.  

Een beeld heeft veel te vertellen, Monique en Gerda zijn tekentaaldocenten, zij helpen je het 

beeld dat je maakt te vertalen. De tekentaal is een krachtig middel dat je helpt om weerbaar 
in de maatschappij te staan en je bewust te worden van je eigen kwaliteiten en kracht. 

 

Na deze training weet je negatieve situaties te transformeren naar leerzame positieve 
ervaringen. ‘Van jezelf houden is de basis voor je gezondheid, vreugde en heelheid’, aldus 

Edith Eger (Therapeut en Holocaust overlever). 
 

Na deze creatieve mindfulness training ‘Mag of kan je zijn wie je werkelijk bent’  

en dat straal je uit naar de buitenwereld.  
Durf jezelf te zijn en eigen keuzes te maken! 

 
Deelname is gratis. Om deel te kunnen nemen dien je een borg te betalen.  

Na je deelname ontvang je deze weer terug.  

Kijk voor alle voorwaarden op de website. 
www.bureaugelijkebehandeling.nl  

 
 

 

 
 

 

 

Aanmelden vóór 15 oktober 2021 via: 

info@bureaugelijkebehandeling.nl 

 
Locatie: Lelystad 

8 woensdagavonden 
19:00-21:00 uur 

wekelijks van 27 oktober t/m 15 december 

 
Meer informatie 

Mail of bel: 

 0320-233327/036-5297670 

http://www.bureaugelijkebehandeling.nl/
mailto:info@bureaugelijkebehandeling.nl

