Op 5 oktober organiseert de Beroepsvereniging Groene Zorg, begeleiding en coaching
een bijeenkomst waar opleidingen op dit terrein zich presenteren.
Leonie Joosting Bunk vertelt over de Kraaybeekerhof Academie.

Natuur in Begeleiding
Leonie Joosting Bunk ontwikkelde zich van
communicatieadviseur via natuur- en
wandelcoach tot counselor en tuintherapeut.
Begeleiding kan zij niet los zien van natuur. Tijdens
haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
ontdekte ze dat al het leven aan natuurlijke
wetmatigheden onderhevig is. Door die
wetmatigheden te her- en te erkennen, wordt de
keuzevrijheid groter. Dat geldt voor individuen en
groepen.

Leren je eigen natuur tot instrument te maken
Sinds 2012 is Leonie als studieleider en mentor aan de Kraaybeekerhof Academie verbonden
voor de opleiding Natuur in Begeleiding (voorheen tuintherapie). In de afgelopen jaren
heeft ze een uniek opleidingscurriculum ontwikkeld vanuit overtuiging dat alle ontwikkeling
in essentie natuur is en deel uitmaakt van het geheel. Studenten krijgen les van verschillende
docenten die werkzaam zijn in het veld.
De Kraaybeekerhof Academie ontleent haar bestaan aan de antroposofische
ontwikkelingsfilosofie. De natuur inspireert, voedt en geeft richting. Tijdens de opleiding
Natuur in Begeleiding leren studenten deze geheimen van de natuur helder waar te nemen
en hierin antwoorden te vinden op levensvragen. Je ‘wortelt’ als student als het ware in
Moeder Aarde en wordt optimaal toegerust om als (groeps)begeleider, wandel- of
natuurcoach zelfstandig aan de slag te gaan om mensen te kunnen ondersteunen op hun
levensweg. De opleiding biedt een uitgekiende balans tussen theorie en praktijk waarin
studenten vooral met en van elkaar leren.
Vanuit de biografie onderzoeken studenten in het kader van de huidige maatschappij de rol
en invloed van denken, voelen en handelen op de persoonlijke leefomgeving. Ze leren op
welke manier ze iemand het beste kan ondersteunen in diens wilsrichting en hoe ze hun
eigen natuur tot instrument kunnen maken.
Meer informatie over de Kraaybeekerhof Academie kun je lezen op www.kraaybeekerhof.nl
Meer informatie en aanmelden voor de Opleidingendag van de BVGZ op 5 oktober in
Utrecht >>

