
kweek verdieping in je relaties

ontwikkeltraject van de kwekerij
Je loopt weleens rond met vragen. 

Wat is liefde? Hoe breng je relaties tot bloei? Waar leer je 
van jezelf te houden?

Volg ons unieke kweektraject en laat jouw relaties bloeien!



 

Programma 

1 De aftrap
Tijdens deze avond leer je jezelf en elkaar in relaties beter kennen. We 
introduceren onszelf aan de hand van ons levensverhaal en delen onze 
motivatie. Wat en wie heeft jouw blik op liefde en relaties gevormd?

2 De trends
Deze avond zoomen we uit en verdiepen ons in maatschappelijke trends 
en ideeën over liefde en relaties. Hoe intiem zijn we met elkaar? Waarom 
wordt er zoveel over verbinding gesproken?

3 Wat raakt?
Liefde is een onuitputtelijke bron. Waar moeten we zijn voor hoopvolle 
perspectieven en wie of wat biedt ons inspiratie? We trekken alles uit de 
(boeken)kast. Hier kan iets nieuws gaan bloeien!

4 Wat te doen?
Als je kijkt naar jouw situatie, hoe kan je liefde en relaties praktisch verdie-
pen? Na feedback en persoonlijke reflectie is de volgende stap aan jou! 
Hoe ga je dit perspectief omzetten in persoonlijke uitdagingen?

5 En ik?
Tijdens dit traject kom je ook persoonlijke valkuilen en teleurstellingen 
tegen. We nemen de spiritualiteit van de liefde onder de loep. Kan je van 
jezelf houden? Durf je je te laten liefhebben? 

6 Samen liefhebben
Er is geen ik zonder een jij. Wat heb je nodig? Welke mensen kunnen on-
dersteunen bij je voornemens? Tijdens deze avond zoeken we naar een 
duurzame inbedding van het 
verdiepingstraject.

7 De Klap
Het zit erop. Zes avonden vol commitment worden feestelijk afgesloten. 
Waar ben je trots op? Welke verandering heeft het traject bij jou teweeg 
gebracht? Dat gaan we vieren!



over het ontwikkeltraject

begeleiding
Coördinatie en begeleiding van dit traject is in handen van Ruth en Maarten. 
Voor- en achteraf vindt er een gesprek plaats over je motivatie, vragen en 
leerdoelen.

materiaal
Ter voorbereiding op de avonden ontvang je artikelen, 
filmpjes en opdrachten. Dit kost ongeveer 1 uur per week.  

meedoen
Kijk je graag in de spiegel? 
Wil  je je eigen liefde en relaties verdiepen? 
Ben je bereid om te groeien en de Verdieping mede vorm te geven? 

Meld je dan voor 24 januari aan via 
verdieping@kwekerijamsterdam.nl

Data: 3 februari, 17 februari, 2 maart, 16 maart. 30 maart, 13 en 28 april 
Eenmalige introductieprijs €150,- student | €250,- werkend, inclusief 7x diner 
en drankjes.

liefde is een verslaving. soms wordt het te erg en moet je even 
afkicken. maar je staat al snel weer bij de dealer. 

paul verhaeghe


