
M A I S O N  R O S A  A L B A

C U R S U S C E N T R U M

I N  D E  H A U T E  M A R N E

In augustus 2010 heeft de stichting 

het pand ‘Maison Rosa Alba’ in Noord-

Frankrijk aangekocht (zie de website).

Medestanders, meedenkers en -doeners, 

ideeëenaandragers en vrijwilligers zijn 

van harte welkom.

Er is een bankrekening geopend, waarop 

uw bijdrage ter financiële ondersteu-

ning van dit project meer dan welkom is. 

Het rekeningnummer is ING 4750802.

Voor vragen, ideeën, aanvullende infor-

matie en aanmeldingen kunt u zich 

wenden tot Wouter van Meekeren, 

06-39104841. U kunt ook een e-mail stu-

ren naar wout1955@hotmail.com.

Verdere informatie is te vinden op de 

website www.maison-rosa-alba.nl

Deze folder is voor het laatst bijgewerkt 

op 23-1-2011.



Stichting Maison Rosa Alba is een initiatief 

dat plaats wil bieden aan alle mensen die 

op welke manier dan ook willen samen-

werken aan een nieuwe wereld, een nieuwe 

toekomst. Dit willen we onder andere 

bereiken door middel van het stimuleren 

van innerlijke bewustzijns- en groeiproces-

sen. Hiervoor hebben wij een groot huis in 

Frankrijk aangekocht: Maison Rosa Alba.

Het huis heeft een tweeledige functie: 

ruimte en mogelijkheden bieden aan men-

sen die willen werken aan innerlijke groei 

en zelfontwikkeling, of die willen werken 

aan genezing, zowel van zichzelf als van de 

aarde.

Voor het bovengenoemde worden cursus-

sen, bijeenkomsten en andere trajecten 

aangeboden.

Het ideaal is om een genezende impuls in 

de wereld te zetten, die als een klein zaadje 

kan ontkiemen en uiteindelijk vrucht kan 

gaan dragen.

Voorlopig wordt er overnacht in twee- à 

driepersoonskamers, in tenten of caravans. 

In stillere tijden kan men ook een kamer voor 

één persoon boeken.

Dit project is aangesloten bij Vrienden op de 

fiets en de Kleinschalige Ecologische Samen-

leving.

Daar waar mensen werkelijk samen willen 

werken met de wil om zich gezamenlijk in 

te zetten voor een ideaal, kunnen zij zichzelf 

overstijgen en elkaar op een hoger niveau 

vinden.

Daar gaat een genezende werking vanuit 

voor de hele wereld. Daarom voelen wij ons 

dan ook erg thuis in Frankrijk, het land dat 

als nationale leus Vrijheid, Gelijkheid en 

Broederschap voert.

In dit centrum kunnen mensen in harmo-

nie met de natuur samenleven en -werken. 

Er wordt ook ruimte geboden aan gasten 

die voor kortere of langere tijd rust zoeken, 

verdieping van hun leven nastreven, aan hun 

gezondheid willen werken of zomaar vakan-

tie willen houden (het huis ligt in een ideaal 

wandel- en fietsgebied).

Er worden kunstzinnige activiteiten, aan-

geboden, beeldende kunsten (tekenen, 

schilderen, mandala’s maken, beeldhouwen 

in speksteen, boetseren), muziek en muziek-

improvisaties, alsook activiteiten die gericht 

zijn op het hervinden van je balans, of om 

herstel van ziekte te bevorderen door middel 

van kunsttherapie, yoga, massages, Tai Chi, 

Chi Qong en Chi Neng Qigong, Felderkrais, 

wandeltherapie en tuinwerk. Rosa Alba is ook 

ideaal als retraiteoord of vakantieadres.

Het centrum heeft  een aantal gastdocenten, 

die na de verbouwing cursussen aan kunnen 

bieden. Ook is het mogelijk om ruimtes te 

huren voor het geven van een eigen cursus-

programma. Verder is er de mogelijkheid om 

je voor kortere of langere tijd te verdiepen 

in het ecotuinieren, je Franse taal eens op te 

frissen, eindelijk eens dat boek te schrijven 

dat je al zo lang in gedachten had of alle rust 

en ruimte te hebben voor zelfstudie, al dan 

niet begeleid, en eventueel aangevuld met 

verschillende onderdelen uit het cursuspro-

gramma.


