
April 
Welkom in de maand april. Afgeleid van het Latijnse woord ‘aperire’ hetgeen 
“openen” betekent. De maand waarin we ons gaan openen voor onszelf en… de 
ander! Het weer wordt aangenamer en de temperatuur loopt langzaam op. 
Iedereen komt steeds meer uit zijn/haar/hen schulp en gaat op zoek naar 
contact en verbinding. Iets waar velen tijdens deze aanhoudende lockdown naar 
hunkeren. Toch? 

 

THEORETISCHE ACHTERGROND 
We zijn sociale wezens. In contact staan met anderen staat dan ook aan de basis van 
ons mens-zijn. Volgens Robert Waldinger (psychiater) hebben vriendschappen en 
relaties een enorm effect op zowel onze fysieke als mentale gezondheid. Ondanks dat 
mensen minder afhankelijk zijn geworden van anderen om te overleven, zijn sociale 
contacten nog steeds van groot belang. Dit komt vooral omdat het hebben van 
sociale contacten vereenzaming tegengaat. Het ergens bij willen horen is iets dat 
mensen al eeuwenlang beweegt. 

SAMEN ALLEEN 
Tijdens deze lockdown ligt vereenzaming meer dan ooit op de loer. Mensen zijn meer 
op zichzelf aangewezen. Hierdoor is goede zelfzorg van groot belang. Maar 
misschien kan er naast goede zelfzorg ook meer gefocust worden op zorg voor de 
ander. Volgens Peter Bos (biopsycholoog) speelt het hormoon “oxytocine” een grote 
rol wanneer het gaat over zorgzaamheid. Oxytocine wordt aangemaakt wanneer er 
voor je wordt gezorgd, maar ook wanneer je voor een ander zorgt, en leidt tot 
gevoelens van plezier. Het zorgen voor de ander geeft je dus een goed gevoel. En 
waar je als mens een goed gevoel van krijgt… dát wil je vaker doen! 



Daarom duiken we deze maand in het thema relaties/vriendschappen/verbinding/de 
ander en gaan we bewuster stilstaan bij wat die ander nou eigenlijk voor jou 
betekent. Hoe zit het met de vriendschappen die je hebt? Zijn die vanzelfsprekend en 
neem je ze voor lief, of stop je er veel tijd en energie in? En hoe zit dat in je 
(eventuele) relatie(s)? 

CHECK IN | MAANDAG 5 APRIL 19:30 UUR - Onderzoek je relatie met de ander 

Op maandagavond checken we met elkaar in via Zoom. We introduceren het  
onderwerp en starten met een meditatie waarbij we de verbinding aangaan met 
onszelf. Daarna volgen er theorieën over verbinding met de ander. Wie is die ander 
en wat kan zorgzaam zijn voor de ander ons brengen? Vervolgens wordt het ritueel 
voor de maand april geïntroduceerd dat zich zal afspelen van 19 t/m 25 april (in je 
eigen tijd).  

RITUEEL VAN DE MAAND  
Elke maand kiezen we een week waarin we dagelijks kort aandacht besteden aan het 
thema. Dit betekent niet dat je elke dag samen hoeft te komen maar wel dat je elke 
dag even stilstaat bij het thema van de maand. Hier komen we aan het einde van de 
maand gezamenlijk op terug. 
  
Doordat we een week lang elke dag ons ritueel herhalen, leggen we echt de focus op 
het thema verbinding en ‘de ander’. Misschien ontstaat er hierdoor wel iets dat je 
daarna makkelijker mee kan nemen in je dagelijks leven.  

GEDURENDE DE MAAND  
Tijdens de maand april zal er wekelijks interessante content worden gedeeld over het 
thema relaties/verbinding/vriendschap/de ander om het thema levendig te houden. 

CHECK OUT  
Op zondagochtend 25 april tussen 11 uur ’s ochtends en uiterlijk half 1 ’s middags 
komen we weer samen en ronden we de maand af. We blikken terug op ons ritueel 
en kijken naar onze ervaring.  

SAMENVATTING 
Check in – Maandagavond 5 april van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. 
Ritueel – In de week van 19 tot 25 april. 
Check out – Zondagochtend 25 april van 11:00 tot uiterlijk 12:30 uur. 



VOORUITBLIK 
Volgende maand staat in het teken van spelen. Hoeveel speelruimte geef jij 
jezelf nog in het dagelijks leven? Onze nieuwe Speelruimte-kweker Koen 
Frens zal deze maand begeleiden.  

FEEDBACK 
Heb je ideeën, feedback of interesse om ook een maand te begeleiden? Laat je 
horen! 


