
Reacties na een Cadeau (creatieve) Ontmoeting voor 2 personen. De uitgebreidere reacties 

ontving ik omdat ze ‘het anderen ook gunnen’ en het hen zo lastig leek voor mij om ‘uit te 

leggen wat ik nu precies doe’. Beelden & beleving gaan voorbij woorden.                           

Ben dankbaar voor deze verwoordingen! 

 

"Voor mijn verjaardag had ik een workshop ‘takkencreatie’ cadeau gekregen. Tijdens de 

creatieve workshop werden talrijke mogelijkheden en eigenschappen van de verschillende 

houtsoorten aangegeven. In het begin was ik een beetje overrompeld door alle opties, maar 

met de ondersteuning van Anja, ging ik van start met mijn takkencreatie. Ik had van tevoren 

geen beeld in mijn hoofd waar ik naartoe wilde werken. Dit was een geheel nieuwe ervaring. 

Waar ik normaal gesproken een voorbeeld gebruik, was ik nu meer op mijn gevoel afgegaan. 

De sfeer was huiselijk en vertrouwelijk. Je kon rustig werken, vragen om suggesties, en 

ideeën uitwisselen. De kamer hing vol met creaties waar je inspiratie uit kon halen. Zo ben ik 

gekomen tot een resultaat waar ik trots op ben, en dat zonder voorbeeld. Ik wist niet dat ik het 

in me had." Daphne, 2015  

 

Voor 2 personen, gecombineerd met natuurbelevingswandeling: 

‘De coaching in de natuur was verbindend voor een vriendin en mij. Ieder bezig met ons eigen 

stuk en toch samen. Net als onze vriendschap’. 

 

‘Met hart en ziel in de natuur staan, heeft mij veel gebracht; je coaching is heel verhelderend.’ 

 

‘Ik ging er zwaar naar toe en kwam er licht vandaan’. ‘Wat de creatie voor mij betekent, daar 

kan geen kunstwerk tegenop’.  

 

‘Ik leer van je met nieuwe ogen te kijken naar de natuur. Daardoor ontdek ik schatten!’ 

 

“Als verrassing van een goede vriendin kreeg ik een “creatieve ontmoeting” bij Anja 

Barendrecht aangeboden. 

Aangekomen bij het huis van Anja wist ik totaal niet wat ik kon verwachten. Na een 

vriendelijke begroeting blijkt het interieur van Anja’s huis al meteen een aanknopingspunt om 

over te praten: natuurproducten, creativiteit en in het oog springen attributen. 

De plaats waar de creatieve ontmoeting zich afspeelt is de tuin en die is werkelijk mooi en 

uitnodigend. 

Ik koos voor het terras aan het water en daar begon onze kleine ontdekkingstocht. 

Luisteren, voelen, proeven, kijken, filosoferen, discussiëren, verwoorden kwamen allemaal 

aan de orde en het viel op hoe snel het een gezamenlijk iets werd waarbij oppervlakkigheid al 

snel plaats maakt voor “er dieper op ingaan”. Dit is de kracht van Anja, zij weet binnen de 

vrijheid van het deelnemen aan deze ontmoeting toch een leidraad aan te bieden die 

ondersteunt maar tevens voldoende ruimte overlaat voor spontaniteit. 

Dit was een aangename ervaring die erg warm aanvoelde en leidde tot mooie uitspraken. 

Daarna tezamen met mijn vriendin iets tastbaars gaan maken n.a.v. deze ontmoeting. Allerlei 

natuurproducten in combinatie met alle vrijheid in het ontwerp en de werkwijze resulteerde in 

een uniek, aan ons beiden verbonden, creatieve eindproduct dat nu op mijn kamer staat. 

Aan het einde van onze creatieve ontmoeting was er een tevreden en dankbaar gevoel en 

bleek dit verrassingscadeau een schot in de roos te zijn. ”    Hans, juni 2015 


