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Voorjaar. Bijna schieten de planten weer uit de
grond. Hoopvol? Ja, voor mij zeker. Het staat
symbool voor nieuw leven en voor hoop. Of dat voor
iedereen zo is weet ik niet. Dat is maar hoe je het
ervaart, niet meer en niet minder.
Iets nieuws betekent alles behalve stilstand. Wat dat
betreft zijn de seizoenen een mooi voorbeeld. Altijd
beweging. Een mooie cyclus.
Voorjaar betekent een vooruitblik op een nieuw jaar. Er zal weer van alles gebeuren.
Wat, weten we nog niet. Spannend!
Hans Mennes

Lezingen
Op 1 en 2 februari 2018 was de Nationale
Gezondheidsbeurs in Utrecht. De uitgever van ons boek
'Een droom van een relatie', Elikser heeft ons gevraagd
of we twee lezingen willen houden over ons boek. Dat
was een buitenkans. Veel mensen konden horen over
ons boek en de visie die we hebben ontwikkeld.
By the way: Heb jij het boek al? Zo niet je kunt het bv.
bestellen bij deze link.

Netwerkborrel
Op 19 april houden we weer onze
halfjaarlijkse netwerkborrel. Een borrel
tussen 17.30 en 19.30 uur voor
(aankomende) psychosociaal werkenden die,
net als wij, helemaal gek zijn van ons vak.
Jullie zijn van harte welkom. Geef je wel
uiterlijk een week tevoren op. De toegang is gratis maar we willen graag weten
hoeveel we in huis moeten halen.

Vervolgopleiding bij de SPSO
Op 14 april start de Vervolgopleiding 'Relatietherapie' bij de
SPSO. Het gaat om drie zaterdagen: 14 april, 19 mei en op
2 juni.
Je kunt voor meer informatie op de website van de SPSO
kijken: klik hier.
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