Cursus leert je omgaan met partner, collega’s en vrienden

Welkom op de School voor Relaties
GENT
«Relateren kun je leren.» Het is de leuze
van Patricia Van Lingen, de oprichtster
van de School voor Relaties. Door het
grote succes van de relatieschool in
Gent, opende nu ook een Brugse afdeling. «Alles begint bij jezelf», is de eerste
boodschap.

In Steendam 59 ope
der verpakkingen de
Gentenaars maken e
eigen potten en zakje
wicht», vat Sophie D

Als je één ding
onthoudt, laat het
dit zijn: alles begint
bij jezelf en stel je
hart open
Onze reporters trokken deze
week samen naar een introductieworkshop in Ruddervoorde,
waar de School voor Relaties
sinds kort een tweede afdeling
opende. Daar werd al snel duidelijk dat vrouwen ernaartoe trekken omwille van uiteenlopende
redenen. «Ik ben al lang getrouwd
met mijn man en onze relatie zit
momenteel in een dipje. Dus
vroeg ik om wat hulp», stelt een
van de aanwezige vrouwen. «Mijn
probleem stelt zich dan weer op

Patricia van Lingen richtte de eerste relatieschool op in Gent. In Ruddervoorde opende deze week
een tweede vestiging. Foto WN
het werk in de relatie met mijn
collega’s», klinkt het bij iemand
anders. Lesgeefster Kelly De Vreese staat de vrouwen tijdens de
workshop bij met raad en daad en
plukt voorbeelden uit haar dagelijks leven. «Als je één ding onthoudt, laat het dan dit zijn: alles
begint bij jezelf. Durf jezelf eens
een spiegel voor te houden. Vrouwen, stel je hart open. Durf vrouw
te zijn», klinkt het. «Iemand moet
de eerste stap zetten. En als je zelf
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Dit heeft hij geleerd

WETTEREN

verandert, krijg je een heel andere relatie. Als je niet bereid bent
de verantwoordelijkheid bij jezelf
te leggen, dan is de school niets
voor jou», besluit Kelly.

‘Reisje naar jezelf’

Bij de School voor Relaties kan je
terecht voor individuele coaching, koppelsessies of groepstrainingen. Die groepstrainingen
bestaan in vier modules van telkens vier lesdagen of acht les-

Dit heeft zij geleerd

Naam: Martijn Vanhinsberg
Leeftijd: 24
Vaste relatie?: Ja

Naam: Laurence Van Eenaeme
Leeftijd: 25
Vaste relatie?: Ja

✔ Kijk naar jezelf. «Alles begint bij jezelf. Als ik
mij niet goed voel, dan kan ik me al helemaal niet
openstellen voor iemand anders.»
✔ Hulp zoeken is geen teken van zwakte. «Als ik
n iets heb geleerd, is dat het niet erg is om met
iemand te praten als je je niet lekker in je vel
voelt. Als mensen hulp zoeken bij een therapeut
wordt daar nog al te vaak een foute stempel op
gedrukt.»
✔ Durf tijd te nemen voor jezelf. «Als man kan
het deugd doen om eens enkel met mannen af te
spreken. Dan kan je de batterijen weer opladen.
En dat mag gerust, volgens de lesgeefster.»
✔ Inleven in vrouwelijke gevoelens. «Dankzij de
workshop ben ik heel wat meer te weten gekomen over hoe vrouwen denken en zich gedragen.
Met die kennis kan ik beter inspelen op haar gedrag.»
✔ Vrouwen willen vertrouwen. «Voor mannen
is respect in een relatie vaak erg belangrijk, maar
voor vrouwen is vertrouwen kunnen hebben in
je partner cruciaal. Nu ik weet dat dit belangrijk
is, kan ik daar vanaf nu in mijn eigen relatie meer
oog voor hebben.» (MVHB)

✔ Kritiek is niet respectvol. «Respect is voor mannen heel belangrijk. Als je hen bekritiseert, is dat
niet zo respectvol, en creëer je onnodig spanning
in je relatie. Je mag je mond wel open doen natuurlijk, maar je kan het op een andere manier zeggen.»
✔ Vrouwelijkheid is geen zwakte. «Vrouwen hebben van nature andere krachten dan mannen. Ook
in je carrière kan je best de leiding nemen, maar
op je eigen, vrouwelijke manier.»
✔ Een man heeft genoeg met één moeder. «Mannen willen geen vrouw die hen behandelt zoals
hun moeder dat deed. Zeg hem dus niet voortdurend wat hij nog allemaal moet doen door aan hem
te ‘trekken’, maar geef hem een liefdevol duwtje
in de rug.»
✔ Laat het hem doen op zijn manier. «Vele vrouwen hebben het moeilijk om iets uit handen te geven, terwijl een man maar al te graag iets wil doen
voor zijn vrouw. Maar als je hem iets voor jou laat
doen, laat het hem dan op zijn manier doen.»
✔ Een man wil zijn vrouw gelukkig zien. «Het belangrijkste voor een man, is dat zijn vrouw gelukkig is. Als je hem liefde geeft met een open hart, zal
hij spontaan vanalles willen teruggeven.» (LVE)

Innovating Digital Content

avonden. Zo’n module kost 650
euro. Niet niks, maar volgens de
cursisten zijn geld zeker waard.
«Sommige mensen gaan op reis,
dit is eigenlijk een reisje naar jezelf», zegt cursiste Elsie Sticker.
«Het is moeilijk te omschrijven
wat de cursus met je doet, maar
ik zou nooit meer terug willen
naar hoe ik ervoor was. Het zou
nog het driedubbele mogen kosten», besluit Eva Vandenheede
nog.
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De vijf ecologisch bewuste jonge
ren leerden elkaar via via kennen
en bleken allemaal op hetzelfde
idee te broeden: winkelen zonde
een massa verpakkingen die uit
eindelijk toch op de afvalberg be
landen. Een jaar lang werkten ze
een concept uit, nu staan ze ein
delijk in de startblokken. «Begin
mei - een exacte datum is er nog
niet - opent onze zaak ‘Ohne’. We
vestigen ons in Steendam », zeg
Sophie Deren. «Ikzelf zal voltijd
in de winkel staan, de anderen
werken meer achter de scher
men. We zijn ervan overtuigd da
ons concept zal aanslaan. Gent i
een duurzame stad waar het eco
logisch idee echt wel leeft, en de
Steendam is een bloeiende en
hippe straat.»

Verpakking wegen

Het concept is simpel: de winke
verkoopt zowat alles, maar dan
zonder verpakking. «We verko
pen voedingswaren, maar ook
onderhouds- en verzorgingspro
ducten», zegt Sophie. «We zorgen
ervoor dat alles uit de korte keten
komt. Want wat dichtbij is gepro
duceerd, hoeft geen verre vervui
lende kilometers af te leggen
Voor verzorgingsproducten zoe
ken we nog leveranciers, maar de
rest loopt vlot. Mensen contacte
ren ons zelf, en dat is leuk.» Hee
concreet komt je met potten, bak
ken, zakken of gelijk wat naa
Ohne. Bij de ingang wordt die lege
verpakking gewogen, bij het afre
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LAURENCE VAN EENAEME & MARTIJN VANHINSBERG
Patricia Van Lingen is relatietherapeute en startte vijf jaar geleden de School voor Relaties op in
Gent. «Ik gaf daarvoor cursussen
stressmanagement voor bedrijven. Maar waarom krijgen vrouwen stress? Omdat hun relaties
niet goed zitten. Dus ging ik in die
trainingen meer en meer praten
over relaties, en na afloop kwamen de mensen me zelf vragen of
ik ook trainingen gaf in relaties.
Zo is de school tot stand gekomen», legt Patricia uit. In de
School voor Relaties zijn dan ook
enkel vrouwen welkom. «Simpelweg omdat ik een vrouw ben. Ik
kan een vrouw wel heel goed in
haar kracht brengen, bij een man
gaat dat niet. Dat moet een andere man doen. We denken er dus
wel eens aan om een mannelijke
trainer aan te werven, maar er is
nog geen man op mijn pad gekomen die dat aan zou kunnen of
durven», weet Patricia.
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