Workshop
“De mazzel van pech”
Dinsdag 15 augustus
ontvangst met koffie/thee:
aanvang workshop:
je bijdrage:

19.45uur
20.15 uur
10,- euro

Aangenaam verrast ben ik met regelmaat op momenten dat anderen, zelfs wildvreemden, zo
bereid zijn iets voor me te doen. Met ogenschijnlijk plezier lopen mensen een kwartier voor me
om of nemen een volgende trein om mij eerst wegwijs te maken.
En wat een drempel lag er voor het gebruiken van een taststok. Wat heeft het een veelheid aan
omgestoten glazen, leegstaande koelkasten ,kapotte schenen, gemiste handen,
thuisbezorgmaaltijden, geploeter bij informatieborden, geklieder met eten en drinken en
verontwaardigde mensen opgeleverd voordat ik toegaf dat ik slecht zie.
Nu ik luchtig kan vragen ‘met wie spreek ik’ als ik iemand niet herken loopt het leven zo veel
soepeler! Én ik kom er achter dat mensen in het algemeen een intrinsieke wens hebben iets
voor een ander te doen. Je sou eens met mij en mijn kwispelstok tussen veel voethangers door
moeten lopen!
Op basis van mijn belevenissen bied ik een workshop aan waarin ik mijn, vaak ontroerende
maar zeker lachwekkende, ervaringen deel en deelnemers laat voelen dat afhankelijk durven
zijn verbindt, versterkt en vergemakkelijkt.
De workshop ‘De mazzel van pech’ die een dagdeel of hele dag kan duren maakt duidelijk dat
juist dát waar je minder goed in bent een ander de kans geeft te excelleren.
Om dat samenwerken met vertrouwen nog eens te versterken laat ik je kennismaken met de
kracht van gedachten. Als de tijd het toelaat óók in de workshop van twee uur.
Met welke instelling ga je aan de slag? Een beetje anders denken leidt tot verbluffende
resultaten!
De paar uurtjes met Franks workshop zijn luchtig, leerzaam en leuk. Voor teams en individuen.
Een dagje teambuiding of personeelsuitje krijgt meerwaarde door gezelligheid, eventueel met
een maaltijd en/of borrel, in combinatie met spannende activiteiten.
Neem naar hartenlust contact op met Frank om een beter idee te krijgen over de winst die er te
halen is voor jou.
Info@dorpsstraat23.nl of 0651562039

