Stichting

Natuurlijk Gezond Noord Limburg blikt terug op 2017 en kijkt vooruit naar 2018
In dankbaarheid blikken we terug op 2017! Wat een mooi jaar! Een klein idee is dit jaar uitgegroeid tot
een heuse stichting! En dat is mogelijk gemaakt door de vele enthousiaste mensen die ook de
natuurlijke gezondheid omarmd hebben en zich hiervoor hebben willen inzetten! Heel veel dank!!!!
We hebben het afgelopen jaar 3 pijlers geformuleerd waar we voor staan:
Informeren: We informeren over aanbieders van natuurlijke gezondheid en over lezingen en workshops
in de regio.
Verbinden: We slaan de verbinding tussen de reguliere zorg en tussen de therapeuten onderling om
samenwerken te stimuleren om zo de cliënt in al zijn behoeftes te kunnen voorzien.
Inspireren: We inspireren door onze inspiratiekaarten, inspiratieblaadjes en door bijeenkomsten te
organiseren zodat natuurlijke gezondheid voor iedereen beschikbaar is.
In januari 2017 zijn we gestart met het vormgeven van onze ideeën, het opstarten van onze website
www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl en het aanschrijven van therapeuten.
In april hebben we 2 zeer succesvolle informatieavonden gehouden voor geïnteresseerde therapeuten.
Mooi was het enthousiasme waarmee het platform werd ontvangen en ook zeker mooi waren de
opbouwende opmerkingen die ons sterker gemaakt hebben.
In juli hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor enthousiaste therapeuten die wilden meewerken
om op de Hiltho (grote 6-daagse lifestylebeurs in Horst) te gaan staan.
Uiteindelijk hebben we in oktober met 20 therapeuten op de Hiltho de natuurlijke gezondheid onder de
aandacht gebracht bij het grote publiek. Dat was een groot succes!! De energie spatte onze stand uit en
de verbinding onderling is enorm versterkt. Dit succes hebben we tijdens een feestavond met alle
therapeuten gevierd.
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Tenslotte hebben we in december de handtekening bij de notaris gezet om officieel verder te gaan als
stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg.
Al met al een jaar, waarin we hard gewerkt hebben en waar we trots op mogen zijn😊 😊!!
Vooruitkijkend naar 2018, wat gaat dit ons brengen?
In 2018 gaan we van start als officiële stichting. De taken zijn verdeeld over het kernbestuur, de
passiehouders, met hun passiegebieden. Alle enthousiaste therapeuten kunnen meewerken aan ons
gezamenlijke doel: natuurlijke gezondheid zichtbaar en bereikbaar maken voor heel de regio! De
passiegebieden zijn op dit moment: PR en Media; Verbinding Therapeuten; Social Media; Website;
Verbinding regulier; Financiën en Inspiratieblaadje.
De eerste activiteit die op de planning staat is onze aanwezigheid in de bieb in Horst en Venray tijdens
de Boekenweek van 10-18 maart, die als thema NATUUR heeft. Dit belooft een mooie week te worden
waar je natuurlijke gezondheid kunt ontmoeten, ervaren en waar je al je vragen kunt stellen!
Verder zijn de passiegroepen al druk bezig met activiteiten te organiseren om onze zichtbaarheid te
vergoten en om de onderlinge band van de therapeuten te versterken.
Op onze website staat informatie over de aanbieders van natuurlijke gezondheid en over lezingen,
workshops en trainingen die door de aangesloten therapeuten verzorgd worden.
Wat we in de toekomst ook graag willen is een vaste plek waar we de energie en de passie van de Hiltho
continu kunnen uitstralen en de bereikbaarheid van natuurlijke gezondheid kunnen vergroten. De
plannen hiervoor zitten al in een vat ?.
En nog veel meer…. en als je denkt “hier wil ik een steentje aan bijdragen” dan kun je een donatie doen
of je aansluiten als aanbieder van natuurlijke gezondheid of dit initiatief op een andere manier
uitdragen. Mocht je ergens folders en/of kaartjes neer willen leggen, laat het ons dan weten.
Voor 2018 wensen we jullie allemaal een natuurlijk gezond nieuw jaar! Samen sterk voor een Natuurlijk
Gezond Noord Limburg.
Met natuurlijk gezonde groet,
Marike van Eijs (voorzitter)
Nicole Geertjens (secretaris)
Hans Beumers (penningmeester)
Namens Stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg

Bezoek onze website en like onze facebookpagina voor actuele informatie, lezingen, workshops etc!
www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl
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