VIJFTIG TINTEN

VROUWELIJKHEID
Vrouwen zoeken elkaar op. Dat is altijd al het geval geweest en dat zal altijd zo zijn. Wat
vinden vrouwen in vrouwengroepen wat ze niet vinden in vriendengroepen met mannen erbij? Wie er ervaring mee heeft, weet dat de energie en sfeer heel anders zijn in
het geval van women only. Empowerment, verbinding en verandering zijn de kern van
de women only-ervaring. Vrouwen bekrachtigen elkaar in een groep met enkel vrouwen.
Vrouwen verbinden zich op een organische wijze om op een vrouwelijke manier verandering in de wereld te brengen. Journaliste Hade Wouters wilde het wel eens zelf ervaren
en dompelde zich onder in dit warme bad van vrouwelijke energie.
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En bij ’t lengen van de dagen
verzamelden zij op het kasteel.
Van heinde en verre kwamen zij.
Lange en kleine mevrouwen.
Blonde, bruine en rosse.
Dames op leeftijd en jong geweld.
Regeltantes, tetterwijven en giechelkonten.
Madammen van ’t stad, madammen van den buiten
en andere madammen.
Allemaal zonder meneer.
Vijftig madammen zonder mannen en kinderen in een
kasteel? Dat is de kortste samenvatting die je van het
Vrouwenfestival kan geven. Een festival met als doel
vrouwen te verbinden, te voeden met contacten, ideeën
en ervaringen, te verwennen en samen te broeden op
manieren om vrouwelijkheid in de wereld te brengen.
De week voor het Vrouwenfestival wil ik maar liefst drie
keer afzeggen. Ik ben moe, heb weinig zin om mijn kinderen twee dagen te missen. Op donderdag staat mijn
jongste zoon vol stippen. Er is zo veel te regelen dat ik
vergeet het weekend te annuleren. Met als gevolg dat
ik op zaterdagochtend wat spullen in een tas gooi en
vertrek. Als ik overhaast binnenkom, word ik warm ontvangen door Ellen die me bij naam blijkt te kennen. Een
detail, maar één waar je je zo welkom door voelt. Als
ik in de kring zit voor de introductie en kennismaking,
ontspan ik me onmiddellijk door de feminiene sfeer.
Dit weekend is met zorg voorbereid: mooie bloemen,
inspirerende muziek. De start verloopt heel organisch.
Geen ego’s, er wordt zacht gesproken, niemand hoeft
zich te proﬁleren. Vrouwen onder elkaar. We krijgen
een sleutel mee, als symbool voor het weekend. Later
zal ik merken dat het hele kasteel vol verwijzingen naar
sleutels hangt. Tot in de wc’s toe.

Pelgrimeren en dansen
Tijdens het Vrouwenfestival is er een breed aanbod van
verschillende sessies. Elke sessie vindt plaats in een
groepje van ongeveer tien vrouwen. Door twee uur de
tijd te nemen per sessie, krijg je de kans om met elkaar
een proces aan te gaan.
Op zaterdag begin ik met een leuke sessie over pelgrimstochten. Inge Compen (www.vrouwkracht.be) vertelt ons over haar reizen naar Santiago de Compostella
en nodigt ons uit om aan de hand van symbolen van
een pelgrimstocht na te denken over ons eigen leven.
‘Een pelgrimstocht brengt je wat je nodig hebt, niet per
se wat je wil’, zegt ze. Ik ben geboeid door haar authentieke verhalen en ervaringen. In de twee uur bij Inge
zoek ik een steentje uit dat mijn sorrow stone wordt. Ik
blaas wat ik kwijt wil in de steen en gooi het later op de
avond met een sierlijk boogje in de slotgracht. In een
oefening worden we uitgedaagd een vol kwartier lang,
het equivalent van een kilometer lopen, alles wat in
ons opkomt op te schrijven. We reﬂecteren over welke
richting we uit willen en halen denkbeeldige ballast uit
onze rugzak.
Na de thee sluit ik aan bij de sessie van Greet Vlaming
(www.greetvlaming.nl). Leven vanuit het hoofd en hart
kennen we goed, is haar stelling, maar leven vanuit het
bekken is een taboe. Met oefeningen zoals vrij dansen
wordt gewerkt aan het vrij beleven van seksuele energie.
Greet is een grappige dame, die ons op een leuke, speelse en duidelijke manier meeneemt in de sessie. Maar ik
voel me erg geremd. Ik ben hier niet klaar voor. Ik geef
een teken aan Greet en sluip weg om een kopje thee te
gaan drinken. Bij de thee heb ik wonderlijke ontmoetingen en gesprekken. Ik vergeet de tijd, ik vergeet de
kinderen, ik vergeet de stippen, ik vergeet de week die
achter me ligt. De avond valt over het kasteel.
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Koken en tutten
Het programma is zo opgebouwd dat er veel ruimte is
tussen de sessies door om tot jezelf te komen, in gesprek te gaan met anderen, een wandelingetje te maken
of een kopje thee te drinken. Tea time, me-time staat nadrukkelijk in het schema. Een concept dat ik thuis ook
wel wil invoeren.
De locatie, de Heerlijckyt van Geetbets, versterkt het
gevoel van behaaglijkheid en ruimte. Het is heerlijk
vertoeven aan de open haard in de comfortabele zetels,
waar altijd wel iemand is om mee te praten. Het eten is
gezond en lekker, het licht gedempt, en je kan op elk
moment thee of koffie ‘tanken’, en jezelf verwennen met
iets zoets of wat vitamientjes.

Heb jij ook zin om de bekrachtigende, verbindende
en transformatieve kracht te ervaren binnen de
verbinding met vrouwen?
Daar zijn verschillende mogelijkheden toe!
Femma heeft maar liefst 750 groepen van vrouwen die regelmatig samenkomen voor een leerrijke, ontspannende of creatieve activiteit. Ook
op zoek naar vriendinnen in jouw buurt? Begin
op www.femma.be.
Femma biedt vrouwenreizen aan. Van exotische bestemmingen, tot weekends onder alleenstaande mama’s. Van actieve wandel- en
ﬁetsvakanties, over citytrips tot een stilte-ervaring. Reiskriebels? Kijk op http://www.femma.
be/nl/reizen/reizen-in-2017
Het volgende Heerlijck Magisch Vrouwenfestival van She & Company vindt plaats op 18 en 19
maart 2017.
MEER WETEN?
www.vrouwenfestival.be
www.she-and-company.be

Na de tweede sessie op zaterdag begint het koken en
tutten. Elke vrouw heeft een gerechtje bij voor op het
buffet. De keuken vult zich met kwebbelende dames.
En we eten in stijl! Er werd gevraagd iets feestelijks
mee te brengen om aan te trekken en eventueel ook
make-up of ander ‘tut’-materiaal. Ik gun mezelf een
lange hete douche en ben helemaal ontspannen als ik
met mijn kamergenote jurkjes pas, kwebbel over corrigerend ondergoed, met de stijltang aan de slag ga en
voor één keer de rode lipstick uit mijn make-uptasje
vis. We hebben het zo gezellig dat we nog maar net een
glaasje bubbels kunnen drinken voor het eten. Iedereen
ziet er prachtig uit en de sfeer is erg feestelijk. De lieve,
oprechte en gemeende complimentjes vliegen over en
weer. Ik word er verlegen van, maar geniet in mijn geleende jurk van de opmerking dat ik er zo glamoureus
uitzie. Dames van alle leeftijden en alle formaten genieten samen van een heerlijke maaltijd. Wonderwel vormen alle gerechten een prima geheel. Na het eten kan
er gedanst worden. En het zou geen vrouwenfestival
zijn als er geen dessertbuffet was. Maar ik trek me terug
aan de open haard, waar ik even naar het thuisfront bel
om te horen hoe het met de zonen en de stippen gaat.
En eerlijk? Stiekem ben ik heel blij even een mannenstem te horen.
Vragen en zingen
Zondag begint met een ontbijt with a view. Vanuit de
orangerie is het domein, in mistig ochtendlicht, magisch. En dit magische uitzicht zet de toon voor de dag.
De eerste sessie van de dag volg ik bij Katrin Derboven (www.katrinderboven.com). We doen een durf-tevragen-cirkel. Het uitgangspunt van durf-te-vragen is
dat er overvloed is. Een overvloed aan ideeën, contacten, netwerken, spullen … Als je een idee, plan, droom of
project hebt dat je wil realiseren, kan je een vraag stellen aan de groep. De vrouwelijke rijkdom aan intuïtie,
kennis, ervaring en collectieve wijsheid wordt ingezet
om tips en handvaten te formuleren bij de vragen die
gesteld worden. Katrin begeleidt deze sessie op een
heel nuchtere en vaak ook grappige manier. De vragen
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die gesteld worden, variëren van ‘hoe breng ik meer tijd
door met mijn familie’ over ‘hoe verwoord ik mijn eigen
onderneming’ tot ‘hoe kan ik me meer verbinden met
anderen’. Er worden talloze tips gegeven, we moedigen
elkaar aan en op het einde van de sessie hebben we allemaal een eerste actie afgesproken met onze buddy.
De energie gonst. Ik realiseer me dat ik zo vaak focus
op beperkingen en problemen, waardoor ik heel veel
overvloed laat liggen.
Na een lekkere lunch en thee bij de open haard, word
ik in het torenkamertje verwacht voor de laatste sessie bij An (www.shaktitempel.be). Had je me voor het
weekend verteld dat ik mantra’s zou zingen en zachte
energetische oefeningen zou doen, dan zou ik je vierkant uitgelachen hebben. Maar het doet me ongelooflijk veel deugd.
Helemaal opgeladen zoek ik mijn plekje in de cirkel weer op voor het slotmoment. We denken na over
welke sleutel we op dit moment in handen hebben om
onze vrouwelijkheid in de wereld te brengen. Ik reﬂecteer over wat het weekend me gebracht heeft. Het
was ﬁjn voor mij om vrouwelijke rolmodellen om me
heen te hebben. Ik ben niet echt in een vrouwennest
opgegroeid, waardoor het contact met vrouwen in allerlei levensfases, levensvormen en met elk een eigen
verhaal en een authentieke zelf heel inspirerend is. Er
was ruimte voor verschil en eigenheid, maar ook ruimte
voor herkenning. Thema’s als zorg voor jezelf, omgaan
met tijd, combineren, maar zeker ook je eigen project
in de wereld (durven te) zetten, liepen als rode draadjes
doorheen het weekend. Zet vijftig vrouwen samen in
een kasteel en … ze bekrachtigen elkaar! Kwetsbaarheid
werd getoond, gewaardeerd en gerespecteerd. Er klonk
regelmatig aanstekelijk gelach en applaus. De toontafel, waar elke vrouw iets van zichzelf kon tonen, gaande
van een zelfgemaakt beeldje tot een ﬂyer van een eigen
onderneming, werd druk bezocht. En ten slotte herkende ik me in verhalen van vrouwen die functioneren in
een wereld die gevormd is door mannelijke structuren.
Uiteraard redden we het, maar het is ook vervreemdend

en vermoeiend. Niets beter dan een vrouwenfestival
om helemaal opgeladen het vrouwelijke mee de wereld
in te nemen.

En zij deden wat vrouwen doen,
onder elkaar op een kasteel.
En dat was zo plezant
dat het kasteel begon te stralen.
En nog meer vrouwen zich aandienden
en nog meer en nog meer.
Tot het kasteel overliep
en al dat vrouwelijks de wereld instroomde…
Schoon zicht, zei zij die boven zat te wachten blij
(*).

(* ) Tekst van: Tamara Lenaerts - www.laduende.be
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