
Bijkom-
weekend

In samenwerking met Novadic-Kentron

Dit initiatief is in co-creatie ontwikkeld samen met Novadic-Kentron, dé organisatie 
voor verslavingszorg in Noord-Brabant. In de missie van ZIN is compassie voor kwets-
bare groepen in de samenleving een belangrijk fundament. Voor Novadic-Kentron is 
dit een prachtige aanvulling op het bestaande ondersteuningsaanbod voor familie 
en verwanten. Dankzij de subsidie van Stichting Sobriëtas hebben we de kosten voor 
deelname laag kunnen houden. 

Speciaal voor naasten van verslaafden

Bij ons kom je echt tot rust

Je logeert in kloosterhotel ZIN, gelegen op 
een prachtig landgoed in Vught. Het bijzon-
dere gebouw en de prachtige omgeving zijn 
het perfecte decor voor het weekend. En 
natuurlijk zorgt de warme gastvrijheid van 
het ZIN-team voor een extra welkom gevoel. 
Je hebt een hotelkamer met eigen douche 
en toilet. Geniet van de rust, onze prachtige 
tuinen, wandelplekken én onze 100% biolo-
gische keuken.

Doe je mee? 
      
Je bent van harte welkom! Boek via de 
agenda op onze website. Uiteraard gaan we 
vertrouwelijk om met je gegevens. Wil je meer 
informatie? Bel of mail ons je vragen. 

Contact: Frans Croonen, Projectleider ZIN
Email: frans@zinacademie.nl
Telefoon: 06 - 203 83 959

Meer info over het bijkom-weekend en locatie 
https://kloosterhotelzin.nl/zinvol-aanbod/bijkom-weekend-voor-naasten-van-verslaafden/

Je wil er zijn voor de ander, maar tegelijkertijd
is zorgen voor jezelf daardoor soms moeilijk.

in samenwerking met Novadic-Kentron



Een verslavingsprobleem heeft veel invloed op iemands leven, maar ook op het leven 
van mensen uit de omgeving. Hoe kun je jouw bezorgdheid voor de ander niet ten 
koste laten gaan van jezelf? 

Waarom dit weekend? 

Als naaste van een verslaafde kun je 
ongevraagd in moeilijk vaarwater terecht 
komen. Gevoelens van machteloosheid, 
verdriet en boosheid kunnen soms de 
overhand nemen. Je wil er voor de ander 
zijn, maar tegelijkertijd is zorgen voor jezelf 
daardoor soms moeilijk. Een formele rol als 
mantelzorger heb je niet en toch komt er 
heel veel op je neer.

Wat het jou brengt

In dit weekend bieden we jou als naaste van 
een verslaafde de mogelijkheid om in een 
veilige omgeving:
•  Bij te komen van huiselijke stress en de accu   
   op te laden;
•  Ervaringen te delen met anderen en steun 
   en herkenning vinden;
•  Beter voor jezelf te zorgen en vanuit com
   passie naar de ander te kijken door middel 
   van training;
•  Je te leren verhouden tot je verslaafde 
   naaste op een gezonde manier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gaan we doen

We bieden je een inspirerend en afwisselend 
programma  van vijf dagdelen, van vrijdaga-
vond tot zondagmiddag.  Ervaren trainers 
van ZIN en Novadic-Kentron brengen hun 
expertises samen en zorgen voor een laa-
gdrempelige insteek en een goede bege-
leiding. Er is ruimte om tot rust te komen en 
ervaringen uit te wisselen. Je maakt kennis 
met de thema’s van compassie voor de an-
der en compassie voor jezelf. Wat betekenen 
deze thema’s precies en hoe kunnen ze je 
kracht geven? Hoe kun je jouw bezorgdheid 
voor de ander niet ten koste laten gaan van 
jezelf? Je gaat aan de slag met basiselement-
en uit de CRA (Community reinforcement 
approach) Familie Training. Hierdoor leer 
je beter en positiever te communiceren en 
beter je grenzen aan te geven.

Kosten

Voor dit bijzondere weekend is subsidie bij 
elkaar gebracht door ZIN en door stichting 
Sobriëtas. Hierdoor zijn de kosten laag, en 
betaal je voor het volledige verblijf, inclusief 
overnachtingen, maaltijden en de training 
met begeleiding slechts €114,95.

 
Praktische info & aanmelden

Data: 
21 tot 23 oktober 2022 | 25 tot 27 
november 2022 | 10 tot 12 februari 
2023 | 14 tot 16 april 2023

Tijden: 
We beginnen op vrijdag om 19:30 uur 
en eindigen op zondag om 13:00 uur

Locatie:  
Kloosterhotel ZIN
Boxtelseweg 58, Vught

Aantal deelnemers:  
De groepen blijven klein en bestaan 
uit maximaal 14 deelnemers

Deelname prijs en verblijf: 
€ 114,95- incl. BTW, een 36 uurs 
verblijf op basis van volpension, 
twee overnachtingen, de training 
incl. begeleiding en materiaal. Deze 
prijs is mogelijk gemaakt door een 
subsidie samengebracht door ZIN 
en stichting Sobriëtas. 

Aanmelden
Via onze website

“Deze combinatie van ervaringen 
delen, zingeving, balans zoeken en 
praktische training is uniek”


