
GENTLE GIANT SPACE 

Op zoek naar een originele locatie voor een receptie, een 
feestje, een vergadering, een opname of fotosessie …? 
Hou je van dieren en ben je graag midden in de natuur? Dan ben 
je bij ons aan het juiste adres. Wij stellen zowel onze infrastructuur 
binnen en buiten als onze deskundigheid ter beschikking voor een 
onvergetelijke ervaring.  

We willen een ontmoetingsplek voor velen zijn. Daarom nodigen 
we geregeld uit voor activiteiten ‘outside the box’, soms met een 
twist, vaak met een diepere betekenis, altijd met respect voor de 
natuur.

In samenwerking met ike uwa, the healing power of nature,
organiseren we plantaardige kookworkshops (ikeuwa.be)

DOG ASSISTED COACHING
Na jarenlange observatie van de speciale band tussen honden en kinderen, 
krijgen nu ook  onze honden een actieve rol in het coachingproces.

Onze energieke teckels, grappige Engelse bulldogs en zachtaardige 
Sint-Hubertus honden hebben elk hun eigen energie waarmee ze jouw 
gevoel en gedrag zuiver kunnen reflecteren. 



FAMILIEOPSTELLINGEN

Je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waartoe je behoort en 
speelt een veel grotere rol in je leven dan je beseft. Door middel van een 
familieopstelling kom je in contact met je familieziel.

Waarom voel ik me vaak eenzaam? Waarom kan ik moeilijk liefde geven? 
Waarom kan ik niet met geld omspringen?

Je brengt een vraagstuk in waarover je helderheid wenst. 
Met representanten worden constellaties en achtergrondthema’s uitgezet. 
Deze tableau-vivant biedt je een inzicht in de verborgen processen en 
onbewuste patronen die een rol spelen in jouw relatiesystemen. 
Het toont je hoe je familiesystemen jouw gedrag 
en relaties sturen. De paarden spelen hun rol…

COACHING MET ENNEAGRAM 

Wil je je bewust worden van wat je werkelijk wil? Weten wat je 
partner, je kind … wil? Wil je misverstanden voorkomen? 
Wil je groeien naar een betere versie van jezelf? 

Vanaf nu kan je bij Gentle Giants Coaching ook terecht voor het 
ontdekken van je Ennea-basistype, je dominant instinct en je tritype. 
Je herkent je gedragspatronen en ontwikkelt zo meer inzicht om de 
juiste keuze te maken.

Je ontdekt de andere types, je leert dat elk type eigen drijfveren 
heeft, eigen normen om naar de wereld te kijken. Je empathie en 
je begrip voor anderen groeit.
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