
Wat wil ik 
met mijn 
leven? Wat kan 

ik betekenen 
voor 

anderen?

Wat moet 
ik met al dat 

geweld en lijden 
dat ik om me 

heen zie? 

Waarom is 
het zo moeilijk 

om mezelf 
te zijn?

Wat is zen 
eigenlijk?

Wat is dat, 
mediteren?

Zijn er nog 
jongeren die af 
en toe wel eens 

piekeren en 
nadenken over de 

zin van het 
leven? 

Wie ben ik 
eigenlijk?

vraag je je wel eens af...



De meditatiegroep zal plaatsvinden op woensdag 
van 17 tot 18.30 uur. 

Noteer alvast volgende data: 
16, 23 en 30 maart • 6 en 27 april • 4, 11 en 18 mei. 

Waar > Zen Sangha, Elyseese Velden 10B, 9000 Gent.
Je kan de Zen Sangha gemakkelijk bereiken met 
het openbaar vervoer: 

Tram 4 en bus 3 > halte Brugse Poort 
of Tram 1 > halte Witte Kaproenenplein

Bijdrage > !15 voor de reeks
Inschrijven kan tot en met 9 maart 2011. 

Op zondag 27 februari nodigen we jou en je ouders 
alvast uit op een kennismakingsmoment van 10 tot 12 
uur. We geven een rondleiding in de meditatieruimte 
(zendo) en stellen het programma voor. 
Graag vóór 25 februari 2011 een seintje als je het 
kennismakingsmoment wil bijwonen zodat wij de 
boterkoeken kunnen bestellen.

vanwege Zen Sangha,

Leen Anthuenis
Sara Drieghe
Patrice Van Huffel 

 >  Voor info en inschrijving:
 Patrice Van Huffel 0477/925255 
 patricevanhuffel@skynet.be

We leren zittend mediteren, lopend mediteren, stoppen  
en kijken naar wat zich aandient, zonder onderscheid  
te maken, zonder te oordelen.

We laten je kennismaken met enkele basisbegrippen  
van zenmeditatie en zenboeddhisme.

We leren dat ook creatief zijn en mediteren kunnen  
samen gaan.

Als je dat wil, kan je je ervaringen delen met anderen.      

We starten in maart 2011 
met een zenmeditatiegroep 
voor jongeren van 15 tot 18 jaar.

Wat doen we? 

Ben je benieuwd? Of heb je vragen? 

Praktisch !Sta je wel 
eens stil 
bij deze 
vragen? 

wil je 
je leven 
ten volle 
leven?

Wil je 
bewuster in 

het leven staan
 en je vrijer 

voelen in jouw 
leven?

Wil je voeling 
krijgen met het 

feit dat jouw bestaan 
iets te betekenen 

heeft op deze 
wereld?


