
Sinds 2010 heeft De Blauwe Maan in Enschede het initiatief genomen om 32 kinderen 
in een liefdevol weeshuis in Zuid India te voorzien van de dagelijkse levensbehoeften.  
Voorheen kregen zij elke dag witte rijst en verder niets. Vorig jaar was deze actie  
een groot succes en met behulp van jou willen we dat succes dit jaar weer behalen!  
De kinderen zijn door deze actie gezond en groeien goed!

SponSoren 6 november: bodywiSe - Chi ChoiCe – de blauwe maan – SChouwende handen – whSpr - 
maron body & Soul – ineke hendrikS – JaCqueline van der veen – Fien weegerink – rdeSign

SponSoren Loterij voor IndIa: oreade – Maron Body & SouL – BodywISe – ChI ChoICe – SChouwende handen - 
de BLauwe Maan - BageL and BeanS - oLijf enzo - KIKado – BIdo – de LeCKernij

Plaats en tijd

 Meditatie  |  Natasja Boomsma, De Blauwe Maan
    Meditatieve opening van de dag met informatie over de  

kinderen in het weeshuis.

 Yoga/pilates  |  Susanne Klappe, Bodywise 
    Een combinatie workshop met yoga & pilates door  

Susanne Klappe, een heerlijke actieve opening van de dag.

 T’ai Chi  | Martin Wessels, Chi Choice
    Martin Wessels is al vele jaren een veelgevraagd docent  

en geeft op deze dag een Chi Choice workshop.

 Gongbad  | Peter Winkeler, Schouwende handen 
    Een Gongbad is een muzikale meditatieve workshop die  

je samen met de groep ondergaat.

 En verder  |  Tijdens de workshop worden er verschillende consults  
aangeboden die apart geboekt kunnen worden voor  
een klein bedrag. Alle workshops zijn voor iedereen  
toegankelijk ook als je geen ervaring hebt.

Doe mee!
Help de kinderen in het weeshuis in India

Programma workshop zondag 6 november

VERLoTinG MET LEUKE pRijzEn!

Datum: Zondag 6 november 2011
tijD:  10.00 - 16.00 uur
Locatie:   Bodywise Studio,  

Langestraat 11b in Enschede
 (groene deur tussen  
 The Phone House en Livera

Kosten:   € 75,- (dit bedrag gaat in zijn geheel  
naar het weeshuis in India en dient 

 contant bij De Blauwe Maan voldaan 
 te worden)
Lunch:  Neem zelf iets lekkers mee, dan maken 
 we er een gezellige samenzijn van!
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