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Speciaal aanbod voor mensen met MS 
 

VRIJ WEZEN!  
 
 

VRIJ WEZEN, willen we dit niet allemaal?  
Vrij omdat je bijvoorbeeld even niets hoeft te doen, je vakantie of een vrij weekend 
hebt. Heerlijk is dat. Hoe fijn is het als je je kan beseffen dat je dit vrije gevoel altijd 
kan oproepen? Het is er namelijk altijd. We vergeten dit alleen zo snel omdat er 
zoveel MOET en gebeurt in ons leven.  
Het kan helpen om tijd voor jezelf te maken waarin je alle aandacht hebt voor jezelf, 
waardoor je deze vrijheid weer kunt voelen. Zelf heb ik, ondanks de MS, ook geleerd 
deze vrijheid steeds weer te vinden. Dit voelt heel rijk en vrij, en dat wil ik graag met 
jou delen!  
 
Wat gaan we doen?  
De bijeenkomsten zullen voorlopig via Zoom plaatsvinden. Zodra het weer kan, 
ontmoeten we elkaar in een buurthuis of in de natuur in Amersfoort. VRIJ WEZEN 
staat in ieder geval centraal. We gaan vrije bewegingen maken, dansen, rustig 
zitten, springen, of juist even schreeuwen of stil zijn. In alle rust en dan weer met 
muziek. Het belangrijkste is: Alles is goed! Op jouw manier, jouw eigen tempo en 
wat jij prettig vindt. Dit doe je samen met een groepje andere ‘nieuwsgierigen’ die 
dit ook willen ervaren en onder begeleiding van mijn suggesties. Je zult merken dat 
je steeds meer gaat herkennen, ook als je druk bent en het leven vol is, dat je een 
VRIJ WEZEN bent. 
 
Heb je interesse, wil je eerst een keer proberen of heb je vragen/opmerkingen, ik 
hoor heel graag van je. 
 
Praktische informatie: Start: donderdag 25 maart 2021, 1x per 2 weken Tijd: 11:30 
- 12:45u Locatie: thuis via ZOOM (na aanmelding ontvang je via email de link voor 
deelname) Kosten: GRATIS Aanmelden/contact: bij Fabienne Schlingmann: via 
vrijwezen.amersfoort@gmail.com of 06-40548006 (bereikbaar ma en wo 16:30 -
17:30 u) 

 
  

Een tweewekelijkse bijeenkomst om je vrijheid te 
leren herkennen. Gratis én verrijkend! 

 


