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Gezondheid retraites, 
persoonlijk en op maat
Je bent ziek geweest, moe of uit balans, je hebt het 
gevoel dat je lichaam je in de steek heeft gelaten en 
je weet even niet meer hoe je nu verder moet? 
Herkenbaar? Wij bieden herstelprogramma’s op 
maat, geheel afgestemd op jouw persoonlijke 
behoefte, met zorgprofessionals en 
gelijkgestemden op een fijne inspirerende 
plek in Nederland, Frankrijk en
op Mallorca.

Voor wie?
Vrouwen met stress en/of een burn-out

Vrouwen die borstkanker hebben gehad

Vrouwen in de overgang

Vrouwen die vastlopen in hun leven en op het werk

Vrouwen met algemene gezondheidsklachten

Vrouwen die er even tussen uit willen om te ontspannen
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‘We  werken  niet  te  hard ,
maar we  laden  te  weinig  op!’

 

Voor mij  is dit  heel  herkenbaar. Ik  stond  altijd  ‘aan’. Door even  
afstand  te  nemen  van  mijn  leven , de  stilte  op te  zoeken , kon  ik  weer 
horen  en  voelen  wat  ik  nodig  had . Rust , ruimte , zon  en  ontspanning  
zorgden  voor nieuwe  inzichten  en  energie . Ik  heb  veel  mee  gemaakt  in  
mijn  leven  en  wilde  de  ballast , die  ik  al  te  lang  bij  me  droeg , van  mij  
af schudden  en  nieuwe  keuzes maken  in  mijn  werk  & privéleven .

Inmiddels woon  ik  op Mallorca , samen  met  mijn  vriend  en  onze  hond , 
en  organiseer ik  zelf gezondheidsretraites. Daar word  ik  heel  blij  van . 
In  beweging  blijven  met  de  blik  vooruit  helpt  mij  om  gelukkig  en  trots 
te  zijn  op wie  ik  ben . Het  is me  gelukt  negatieve  (of minder leuke) 
ervaringen  om  te  zetten  in  iets positiefs.

Doe  jij  nog  steeds wat  je  leuk  vindt ? Hoe  is het  met  jouw  energie ? 
Durf jij  voor jezelf te  kiezen ? Dan  is dit  wellicht  jouw  moment . De  
retraites die  ik  organiseer zijn  persoonlijk  en  op maat . Laat  mij  weten  
waar je  behoefte  aan  hebt . Ik  denk  graag  met  je  mee !

Lieve  groet , Mariska
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programma’s

1 . Hoe om te gaan
met stress?
Iedereen heeft wel eens een drukke en stressvolle periode: je 
kunt je futloos voelen, slecht slapen en emotioneel leeg zijn. 
De motor is op. Laat je die toch onverminderd lopen, dan is 
een burn-out bijna onvermijdelijk. Deze retraite is bedoeld om 
jezelf nieuw leven in te blazen. Om uit te rusten en bij te 
tanken. Yoga, lichaamsbewustwording, mindfulness, 
meditatie en bewegen maken deel uit van het programma.
Ze helpen je om weer de balans in jezelf te vinden.
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“Mariska  organiseert  met  veel  liefde  en  betrokkenheid  
heel  veel  verschillende  retraites. Ze  luistert  goed  naar 

je  en  zo  raadde  zij  mij  aan  de  retraite  ‘hoe  om  te  gaan  
met  stress’. Het  werden  4 leerzame , liefdevolle  en  

gezellige  dagen . Ontspannen , in  een  prachtige  
omgeving . Ik  zou  het  iedereen  aanraden !”

- Vivian , 37 jaar



2 . Herstel retraite 
borstkanker

Je hebt borstkanker gehad en nu? Veel vrouwen 
hebben moeite om hun leven weer op te 

pakken. Er is angst en onzekerheid. Je bent niet 
meer wie je was. Wij bieden een herstelretraite 
in een fijne omgeving voor vrouwen die recent 

eenzelfde traject als jij hebben moeten 
doorstaan en is er op gericht om jou weer 

vertrouwen te geven in jezelf  en het leven weer 
met plezier en vertrouwen te leven.
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“Ik  werd  ziek  en  verzeilde  voor de  tweede  keer in  een  
langdurig  ziekenhuistraject . Ik  ben  op medisch  vlak  

goed  begeleid  en  dacht  er zelf weer tegenaan  te  
kunnen . Maar, zo  weet  ik  nu , dan  begint  het  pas echt ; 

hoe  nu  verder? Het  is zo  fijn  dat  er dan  lieve  en  
vakkundige  mensen  zijn  die  op maat  voor je  zorgen  en  

je  weer in  het  zadel  helpen . Ik  wens iedereen  in  een  
dergelijke  situatie  deze  ervaring , voor mij

goud  waard !”

- Ingrid , 52 jaar



Vraag jij je weleens af wat voor jou werkelijk belangrijk is? Wil 
jij meer uit het leven halen dan je nu doet? Krijg meer inzicht in 
jezelf, je relaties, je werk en in je dromen. Maar ook inzicht in de 
belemmeringen die je er op dit moment van weerhouden om 
datgene te doen wat je eigenlijk werkelijk wilt. Geld is naast tijd 
en moed de meest gebruikte reden om uiteindelijk niets te 
veranderen en op de oude voet door te gaan.

Meer inzicht in je verhouding tot geld, je overtuigingen rondom 
geld en inzicht hoe om te gaan met financiën zullen je meer 
vrijheid van handelen geven. Je leert om je geld als middel in 
te zetten om je dromen te realiseren in plaats van geld als doel 
op zich te zien.
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3 . Geld, geluk
& gezondheid



4 . Detox met
Ayurveda
Een leuk, energiek en inspirerend 5-daags programma in  de 
prachtige oude stad Palma de Mallorca. Een programma 
volop energie en behandelingen die jou gaan helpen bij een 
gezonder en energieker leven. Detoxen met ayurveda, 
massages, hamam, yoga en bewegen in een stad waar van 
alles gebeurt en leeft. De Ayurvedische detox gaat je helpen 
om je lichaam te ontdoen van verkeerde mineralen, metalen 
en zuren die ziekten kunnen veroorzaken. Je reinigt jezelf als 
het ware van binnen waardoor je weer volop energie krijgt en 
vooral leert hoe je dit kunt vasthouden.
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5 .  Soulful
leadership
Deze reis gaat over authentiek leiderschap en persoonlijke 
groei van vrouwen. Reflectie, bezinning en inspiratie voor een 
nieuwe koers vanuit je hart. In de drukte van alledag kom je er 
vaak niet aan toe om je te bezinnen en te reflecteren op je 
eigen leven. Wat gaat er goed en wat wil ik meer of minder? 
Vanuit welke waarden en principes geef ik leiding aan mijn 
leven en in mijn werk? Haal ik genoeg voldoening uit hetgeen 
ik doe? Benut ik mijn volle potentie? Zijn er nog onvervulde 
verlangens die ik wil laten groeien en bloeien? Maak een 
pitstop om je innerlijk kompas weer af te stemmen op je hart 
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6 . In balans door
de overgang
Moeite met slapen? Concentratieverlies? Geen zin om te 
vrijen? Een kort lontje? Weinig geduld voor partner en 
puberkinderen? Voel je je ook een vreemde in je lichaam? 
Vraag jij je af waar die leuke vrouw gebleven is? Door de 
overgang kun je even volledig uit balans zijn. Goede informatie 
en inzicht in de verschijnselen die bij jou optreden, kunnen je 
helpen om beter te ontspannen en ook daardoor beter met 
overgangsverschijnselen om te gaan. Een leuke, praktische 
retraite die je vooral het plezier in het leven weer gaan laten 
ervaren.
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7. De helende kracht
van de natuur
Heb jij behoefte aan meer grond onder je voeten? Om steviger 
op je benen te staan en beter in je eigen kracht te komen? 
Jouw eigen levensboom te maken en te ervaren hoe de 
elementen van de natuur je helpen om meer vat te krijgen op 
het ritme van je leven? Dit gaat je helpen te ervaren waar je 
voor staat, de ruimte die jij mag innemen, het versterken van je 
intuïtie en de doelgerichtheid in jouw leven. 
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8. Persoonlijk
programma op maat
Gewoon even opladen, zonder specifiek programma? Even 
erop uit, alleen of met een klein groepje vrouwen in een 
huiselijke setting? Op Mallorca, aan de voet van het 
Tramontana gebergte, tussen Palma en Soller, ligt het 
pittoreske dorpje Bunyola. Een huis van alle gemakken 
voorzien, aan de rand van een prachtig wandelgebied, biedt 
de mogelijkheid om even op te laden. Massage, persoonlijke 
coaching met lichaamswerk, meditatie en yoga is allemaal 
mogelijk op verzoek. 
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“Het  begeleiden  van  én  contact  met  mensen  tijdens de  
retraites is een  heerlijke  combinatie  en  geeft  

voldoening .  De  vreugdevolle  én  pijnlijke  
gebeurtenissen  die  het  leven  op ieders bord  legt , zijn  

een  grote  bron  van  inspiratie  voor me . Er voor de  
deelnemers zijn  en  even  naast  ze  mogen  staan  en  

aanreiken  hoe  je  weer de  verbinding  kunt  maken  met  je  
lijf, vind  ik  het  mooiste  dat  er is”

- Eveline , mindfulness trainer



Wil je advies over welke retraite het 
beste bij je past? Neem contact op 

met Mariska Meijer: 06 524 470 05 
of mariska@zusenzorg.nl

Meer informatie over de programma’s, begeleiders, locaties, data 
en tarieven vind je op onze website: www.zusenzorg.nl

“Ik  ben  volledig  opgeladen  tijdens mijn  retraite  op 
Mallorca . De  sfeervolle  locatie , de  persoonlijke  
aandacht , het  lekkere  gezonde  eten  en  de  mooie  

vrouwen  die  ik  heb  ontmoet . Ik  voelde  mij  gehoord  en  
begrepen . Belangrijk  waren  voor mij  de  tips en  

handvaten  die  ik  kreeg  hoe  om  te  gaan  met  stress 
eenmaal  weer thuis. Ik  heb  er echt  veel  aan  gehad”

- Saskia , 42 jaar


