
REHAPPY RETREAT
'EEN ALL-IN BELEVING MET DE FOCUS OP HERSTEL' 

www.rehappy.be



Wij nodigen je graag uit voor 
de Rehappy Retreat! 

Herstel is een leerproces waarin je terug
van jezelf leert houden. Het is een
proces dat pieken en dalen kent. Een
levensveranderende uitdaging die de
nodige aandacht en zorg verdient.  

Tijdens de Rehappy Retreat wordt jij
ondergedompeld in de wereld van
zelfzorg. Een driedaags verblijf in de
Ardennen, waar we de focus volledig
leggen op jouw herstel. 

Tijdens verschillende (interactieve)
activiteiten ontdek jij hoe je geluk zelf
maakt, hoe je van jezelf kan houden en
hoe je negatieve gedachten of
gevoelens kan omzetten naar
acceptatie en vooruitgang.

Groetjes Daphne & Vincent
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Voor iedereen die drie dagen aan zijn/haar herstel wil
werken! 

Iedereen die kampt met een verslaving, eetstoornis, burn-out,  angst,
depressie of trauma is hartelijk welkom.

Je leeftijd, achtergrond en problematiek speelt geen rol. Zolang jij 
 ervoor openstaat om jezelf volledig op je herstel te focussen is er
een plaatsje voor jou. 

Wij zorgen steeds voor een aangepast programma waarin jij
optimaal kan herstellen. We waarborgen het veilige groepsgevoel
waarin iedereen zich comfortabel en vrij kan voelen.  Samen delen
en creëren staat voor ons aan de basis van persoonlijke groei. 

Iedereen op zijn eigen tempo, met respect voor het verhaal van een
ander en de vrijheid om jezelf te zijn. 

 

Voor wie is de 
Rehappy Retreat?
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Een gezellige bungalow in het prachtige Durbuy

We trekken naar het pittoreske dorpje Durbuy, in Luxemburg. Een
prachtige locatie in het groen, waar we optimaal kunnen genieten
van de rust en het bosrijke landschap. Een ideale uitvalsbasis voor
wandelingen (voor de recreatieve wandelaar en de iets meer ervaren
hier), rustgevende yoga sessies, een occasionele plons in de rivier of  
een heerlijke avonden rond het kampvuur. 

De bungalow biedt plaats voor 8 personen en biedt alle nodige
faciliteiten om er een ontspannen weekend van te maken. Het
prachtige uitzicht en de buitengewone locatie  zorgen voor een
rustgevend vakantiegevoel. Een plaats om jezelf eens echt op de
eerste plaats te zetten en te werken aan jouw herstel. 

Voor meer info over de accommodatie, ga naar de website van
Ardenneresidences.  

 

Logement
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https://www.ardenneresidences.com/nl/vakantiehuis-ardennen/la-vadrouille/#202109-0


Een planning vol afwisseling, actie en rust 

IIedere persoon is anders. De ene heeft nood aan meer fysieke
uitdaging, de ander doet het liever iets rustiger aan.  Daarom kiezen
we ervoor om de dagplanning aan te passen aan de groep. 

De dag starten we steeds samen tijdens het groepsgesprek. Een
moment waarin we de doelen van de dag stellen, de planning
overlopen en met elkaar in gesprek gaan.  

Voor de sportievelingen bieden we een variatie aan sportieve
activiteiten aan, zoals een uitdagende hike, colddipping of fitness
sessies. 

Voor zij die het liever wat rustiger aandoen zijn er yoga sessies,
ademhalingsoefeningen of rustige wandelingen. 

De avonden brengen we steeds in groep door. Het kookteam van de
dag zorgt voor een heerlijke maaltijd terwijl de rest zich ontfermt
over de sfeer en gezelligheid. Na het avondmaal is er ruimte voor
dialoog en ontspanning. 

Je mag gerust je noden of verlangens met ons delen, zo kunnen we
ervoor zorgen dat jij je optimaal in je vel voelt tijdens deze retreat.  

 

De dagplanning 
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Waar? 
 

Durbuy (Luxemburg) 

 
Wanneer? 

 
20 - 22 augustus  

 

Jouw investering in jezelf? 
 

€ 495
 

Alles inclusief: 
Eten & drinken
Therapiesessies

Uitstappen

...

 

Praktische info 
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Stuur een e-mail naar:
Welkom@rehappy.be

 
Vertel ons waarom jij graag zou meegaan
op Rehappy Retreat en wat jij graag zou

leren tijdens dit driedaags herstel-traject.
 

Met bijkomende vragen kan je ook steeds
bij ons terecht.  

 
 

 

Nu inschrijven? 
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