
MINDFUL WALK

Veer[e Van Betle is instructeur Mindful
Watk en Run in regio Mechelen. Na

een burn-out koos ze resoluut voor
een andere manier van leven, een
waarbij vertragen en [uisteren naar je
lichaam centraal staat. Ze volgde de
opteiding tot instructeur Mindfut Watk
en MindfuI Run. Sinds een jaar geeft
ze maandetijkse kennismakingstessen
en cursussen Mindfut Watk/Run in het
Vrijbroekpark in Mechelen. Een van
haar betangrijkste levenslessen is [et-
terlijk en figuurtijk vertragen.

"We [even in een prestatiegerichte
maatschappij waar signa[en van het
Iichaam genegeerd worden, waar ons
hoofd op volte toeren draait en we de
connectie met onsze[f zijn kwijtge-
raakt. Het toenemend aantal depres-
sies en burn-outs zijn hiervan een
schrijnend gevotg. Intussen is het
wetenschappetijk bewezen dat [aag-
drempelige beweging in de buiten-
Iucht niet enkeI heilzaam is voor het
Iichaam maar ook voor de geest," ver-
tett Veerle.

Mindful Watk is voor vele mensen nog
een onbekend begrip. Wat is het?
"Mindfut WaLk/Run is opgericht in
Nederland door Martijn Mensink.
De V[aming Hannes Geyskens heeft de
opteiding daar gevolgd en heeft het
concept ongeveer drie jaar geleden
meegenomen naar Vlaanderen.
Wandelen is niet enkeI goed voor je
Iichaam maar ook voor je geest: het
hetpt je meer oog te hebben voor wat
er hier en nu gebeurt, zodat er minder
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ruimte overbIi1lt voor gepieke¡ met
meer innerIijk rust a[s gevotg. Mindfut
WaLk doet hier nog een schepje
bovenop: we combineren dit met
ademhaLingstechnieken, de basis van
mindfulness en met een portie pte-
zier, een unieke mix! We zoeken het
innertijke kind in ons op: door
opnieuw te spelen zoals vroeger
maken we een reis van het hoofd naar
het hart."

Hoe beginje daaraan? ,
"Mindfut WaIk wordt aangeboden in de
vorm van een cursus verspreid over
vijf weken. Elke [es duurt anderha[f
uur en heeft een thema, nametijk
bewustwording, ademhating, aandacht
voor het hier en het nu, loslaten en
vertrouwen. Je hoeft echt geen goede
fysieke conditie te hebben: we wande-
[en korte stukjes, ieder op eigen
tempo, en wisselen dit af met uitleg
en oefeningen. Geen prestatiedrang
hier, maar puur ontspanning!
Beweging is hier geen doet op zich,
maar een middeL om tot rust te
komen. ln mijn cursus geldt er een
rege[: Iuister naar je lichaam! En pas

daarna naar mij."

Wat zijn de voorwaarden om aan een
Mindful Watk sessie te kunnen dee[-
nemen?
"De enige voorwaarde om deel te
nemen is dat je een open geest hebt.
Neem jeze[f niet te serieus, en laat het
op je afkomen. Je hoeft geen goede
conditie te hebben. Aangezien de les
anderha[f uur duurt, moet je weI in

staat zijn om zo[ang staan met rust¡g
wande[en af te wisselen. Kennis van
mindfu[ness is niet vereist."

Wie nieuwsgierig is naar de oefenin-
gen die aan bod komen kan onder-
staande oefening a[ eens thuis uit
proberen:
"Als je merkt dat je in 1e hoofd zit en
geen aandacht hebt voor wat er nu, op
dit moment, rondom jou gebeurt,
kan je bewust je focus her-
leggen op je omgeving: daag
jeze[f uit om vijf dingen op
te sommen die je hoort,
ziet, ruikt, voelt of proeft.
Ats dat te makketijk is,

maak je er zeven of tien
van. Geef jezetf de tijd. Hoe

[anger je de oefening doet,
hoe meer geluiden er
geteidetilk aan binnensij-
pe[en, die je niet opmerk-
te toen je met je gedach-
ten nog etders was."

Meer info?
Op de website www.mindfulrun.be vind je een overzichtvan a[ de instruc-
teurs in V[aanderen en van cursussen.

Wit je Veerte aan het werk zien? Dat kan! De eerstvolgende data zijn:
. Vrijdag 15/11*ennismakingsles Mindfut Wa[k om 10 u. in het

Vrijbroekpark Meche[en
. Vrijdag 22l11lol20l12:vijfweekse cursus MindfutWalk om 10 u. in het

Vrijbroekpark MecheLen

I nteresse? I nsch rijven ka n via mi n dfu lru n mechelen@yahoo.co m.
Op https://www.facebook.co m /m i n dfu Iru n mechelen / vi nd je meer i nfor-
matie over de lessen die Veerle aanbiedt.
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