
Eindelijk zomer, eindelijk elkaar terug mogen zien. 
Heb jij zin om een weekje nieuwe vriendjes te maken, samen ravotten, eropuit trekken 

in de natuur, zwemmen, samen knutselen en daarna samen tot rust te komen en gezellig 
een beetje yoga te doen? 

Wie? 
Kindjes van het 2e, 3e en 4e leerjaar 

Wat? 
De natuur ontdekken, veel knutselen, spelen en tot rust komen met Kinder Yoga. 

Waar? 
In het centrum voor yoga, te Bunsbeek 

Vissenakensesteenweg 6 3380 Bunsbeek 
Wanneer? 

-Kampje één; van 6 tot  10 juli 
-Kampje twee; van 27  tot 31  juli 

(Met dagen van 9:30-16:00).                                         Prijs: €125

VAN 

6  T.E.M. 10  

EN  

27 T.E.M. 31 
JULI



Wie zijn wij? 
Mijn naam is Luka Maria Walgrave.  

Ik ben 16 jaar. Toen ik 10 jaar was gingen we met ons gezin op reis naar India waar we leerden 
kennismaken met de Sharat Arora yoga methode.  Vooral mijn papa was hierna heel veel bezig met 
yoga. Net voor mijn 15e verjaardag zijn wij teruggegaan naar India en heb daar een teachercourse 

gevolgd waarin ik ben opgeleid tot yoga lerares.  
Sinds dan zou ik heel graag Yogales beginnen geven aan kinderen weliswaar op een leuke speelse 

manier. Ook omdat ik merk hoeveel deugd mij het zou hebben gedaan als kind en nu ook doet.  

De yoga methode die wij aanleren  
is heel praktisch en bruikbaar in het dagelijkse leven. Zonder teveel “poespas” leer je wat je kan doen om tot rust te komen, juist 

energiek kan worden, welke pose helpt als je buikpijn hebt,... 
Ik start volgend schooljaar ook met yogalessen voor kinderen.  

Naast Yoga heb ik natuurlijk ook nog andere hobby’s; dansen, zingen en 
muziek maken, grondwerk met paarden, tekenen, aquarel,...  Al deze dingen 
zullen ook mee verweven zitten binnen het kampje samen met de talenten 

Ik ben Kilaïm Panggih Purwoko. Ik ben 17 jaar 
oud en heb twee jaar geleden mijn initiator 
diploma badminton gehaald. Sindsdien geef ik 
ook wekelijkse trainingen aan kinderen. Naast 
badminton hou ik ervan om gitaar te spelen en 
lees ik zo nu en dan een boek. Na twee jaar 
training geven en vijf jaar babysitten kijk ik er 
heel erg naar uit om een mij een kleine week lang 
in te zetten voor een superervaring die uw 
kinderen nooit zullen vergeten (: 
Ik zal het kampje mee begeleiden van 27 t.e.m. 
31 Juli.

Hallo! Ik ben Toni Ketels en ik ben 17 jaar oud. 
Ik ga al bijna heel mijn leven elk jaar naar 
hetzelfde kamp en de laatste paar jaren heb ik de 
begeleiders veel geholpen waardoor ik redelijk 
wat ervaring heb met kampbegeleiding. Ik ben 
zeer creatief ingesteld; ik teken en schilder heel 
veel en probeer overal mijn eigen draai aan te 
geven. Buiten tekenen doe ik kickboks en ik 
dans ook heel graag. Ik ben heel graag buiten en 
vind het geweldig om in de natuur te zijn.  
Ik zal het kampje mee begeleiden van 6 t.e.m. 10 
Juli. 

Contacteer ons: 
                              Tel: 0468187779.                                                               Mail: yoginiluka@gmail.com


