
S A M E N  T R O O S T  V I N D E N  
I N  W O O R D ,  M U Z I E K ,  G E S P R E K  &  S T I L T E

Ik mis je
 

5/11 10u-12u     Schrijfatelier NL/FR/EN

13u-15u     Cirkel ritueel NL/FR/EN

W A N N E E R  A F S C H E I D  P I J N  D O E T . . .

Een project van Masereelfonds Elsene i.s,m. Stien Michiels, Circles We Have the Choice, GC Elzenhof,
de bibliotheek Sans Souci, Masereelfonds, Femma Wereldvrouwen, Kuumba en Den Teirling. 
Met dank aan de Dienst Cultuur van de Gemeente Elsene.

6/11 15u30          Concert STI.LL

Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene



Schrijfatelier               gratis

Cirkel ritueel               gratis

Concert STI.LL           10 euro        vol tarief     

                                            5 euro          -18, +65, werkzoekenden, 

                                                                      leden van deelnemende organisaties

Het concert is gratis voor deelnemers aan het atelier en/of de cirkel

INSCHRIJVEN EN RESERVEREN   

Stuur een mail naar wouters.kris@skynet.be 

met vermelding van je naam, het aantal personen en waar je voor

inschrijft: 'schrijfatelier' en/of 'cirkelritueel' en/of 'concert'.

Betalen voor het concert kan aan de ingang, met kaart of cash.

Dierbaren verloren tijdens de lockdown.
Familie moeten achterlaten in het thuisland.
Plotse overlijdens.
Geen afscheid kunnen nemen. 
Contact verliezen.

De impact van COVID, oorlog, terrorisme, klimaatverandering en economisch
barre tijden is groot. Velen van ons hebben ongewild en onverwacht afscheid
moeten nemen van wie ons lief is. Niet iedereen vindt de steun en troost die
nodig is om hier mee om te gaan. En wanneer de herfst in het land is en de dagen
donkerder worden, voelt dit gemis vaak nog zoveel schrijnender.

Ik mis je wil een lichtje zijn in de duisternis, en al wie hier nood aan heeft de kans
bieden om te verbinden met anderen, om verdriet over afscheid te delen en er
zo waar het kan wat meer gesterkt en getroost uit te komen. Schrijf het van je
af, verstil en neem deel aan een een cirkelritueel (praten mag, maar hoeft niet),
luister naar teksten en verwarm je aan de liedjes over afscheid en hoop in het
concert van STI.LL.

Dit alles in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels.

v.u, Kris Wouters, Jean d'Ardennestraat 60, 1050 Elsene

mailto:wouters.kris@skynet.be

