Programma Week van Abydos 2020
De Foundation House of Life Abydos nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan De Week
van Abydos 2020!
De Week van Abydos 2020 wordt gehouden van maandag 15 juni t/m zondag 21 juni in en rondom
de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken – Muldersweg 3 in het Gelderse Ruurlo. Een week lang
workshops en activiteiten waaraan deelgenomen kan worden op basis van een vrije gift.
Deze vrije gift is bestemd om het onderwijs project in het Egyptische dorp Abydos financieel te
ondersteunen. Voor het elfde jaar op rij zorgt de foundation er weer voor dat een groep van dertig
kinderen uit arme families voorzien worden van het schooluniform en alles wat nodig is om aan het
nieuwe schooljaar 2020 – 2021 te beginnen. Uw vrije gift wordt zeer op prijs gesteld!
Omdat wij verschillende vragen hebben gekregen omtrent de richtprijs van een vrije gift bevelen
wij van harte een bijdrage van € 15, – of meer voor een workshop of activiteit aan. Op deze manier
hopen wij het streefbedrag van € 2500, – voor het onderwijsproject te behalen. Alles wat wij meer
ontvangen kunnen wij inzetten als extra hulp voor het betalen van bijv. dokterskosten waarmee
arme families worden geconfronteerd, andere onvoorziene zaken als brand, ongelukken en extra
hulp bij het opzetten van een winkeltje en natuurlijk onze wens om in de toekomst een mediatheek
op te zetten en een activiteitenweek voor de jeugd van Abydos te organiseren. Zie daarvoor de
doelstellingen beschreven op de website. Natuurlijk mag de richtprijs van € 15, – voor deelname
geen belemmering vormen. Wij begrijpen dat het voor sommigen niet mogelijk is om deze richtprijs
te hanteren. Ons motto blijft daarom, wij zijn blij met jullie komst en met elke gift!
Geef je snel op voor de klank concerten want er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.
15 juni:
Maandagmiddag

15:30 u – 16:30 u

Klank concert voor ouder & kind & knuffel.

Maandagavond

19:30 u – 21:30 u

Klank & Healing meditatie voor volwassenen.

16 juni:

Dinsdagmiddag

15:30 – 16:30 u

Klank concert voor ouder & kind & Knuffel.

Dinsdagavond
17 juni:

19:30 u – 21:30 u

Klank & Healing meditatie voor volwassenen.

Woensdagavond

19:30 u – 22:00 u

Boeiende Tarot avond verzorgd door Stichting
De Ster uit Terborg.

19:30 u – 21:00 u

Djembé workshops voor jong en oud.

19:30 u – 21:30 u

Zonnewende ritueel verzorgd door Madelinde.

11:00 u – 18:00 u

Foundation House of Life Donateurs verwendag

18 juni:
Donderdagavond
19 juni:
Vrijdagavond
20 juni:
Zaterdag

De vaste foundation donateurs krijgen een heerlijke verwendag aangeboden. Wil jij daar ook bij
zijn, voel je welkom! Wij zijn blij met elke gift na afloop!
Hoe ziet de dag eruit:
De donateursverwendag begint om 11:00 u met een welkom en met koffie/thee en taart. De
donateurs worden bijgepraat wat de foundation het afgelopen jaar heeft kunnen doen.
Om 13:30 u. volgt er een interresante lezing verzorgd door Marianne en Wim Roskam over de
Akaija. De Akaija is een sieraad en een healing tool. Ze is ook een harmonisator van energievelden.
Het is bovendien gerelateerd aan een oeroud ontwerp dat de gehele Aarde omvat en is verankerd in
krachtplaatsen en reusachtige stenen. Wim Roskam zal vertellen hoe hij tot de ontwikkeling van de
Akaija is gekomen en hoe je het sieraad in kunt zetten.
We vervolgen de dag met het maken van muziek.
De dag zal eindigen om 18:00 met gezamenlijke maaltijd en een drankje om het vuur.
21 juni:
Zondag

11:00 u – 17:00 u

Een open dag waarin wij vragen beantwoorden als je wilt weten wat de doelstellingen zijn van het
Hotel Healingcentre House of Life in Abydos Egypte. Wat kan het jou bieden? Voor als je vragen
hebt of ervaringen hebt opgedaan die bijvoorbeeld Egypte gerelateerd zijn en je het niet goed
begrijpt. Wij zijn er om die vragen te beantwoorden. Voel je welkom!
Ook is er gelegenheid om kennis te maken met de vele heerlijke House of Life meditatie en
etherische oliën. Er zullen tijdens De Week van Abydos verschillende soorten lotus oliën
beschikbaar zijn alsmede de beroemde Egyptische rozenolie waar al zoveel mensen hier in
Nederland van genieten en ervaringen mee hebben hoe geweldig helend deze rozenolie werkt.
Tijdens De Week van Abydos zal 10 % van de opbrengst van de verkoop naar de Foundation House
of Life gaan.

Ben je al enthousiast geworden en wil je je opgeven, stuur ons dan een bericht. Wil je ons financieel
helpen, ieder gift is welkom op het volgende bankrekening nummer:
St. Foundation House of Life IBAN: NL 94 Rabo 0111 3988 86 BIC: RABONL2U
Onze hartelijke dank….
Email: foundation@houseoflife.info
De Foundation House of Life Abydos heeft de ANBI Status.
Wij nemen alle afspraken in acht die we als samenleving met elkaar hebben gemaakt inzake het
corona virus. Om die reden kunnen wij niet meer dan dertig bezoekers ontvangen en is opgave om
aan het programma deel te nemen noodzakelijk.
Uw gastvrouwen tijdens deze week zullen zijn Annelies Bastian en Yvon Taken.

