
BOEKINGSFORMULIER 
Je kunt ook online boeken op CoCoInfo: 

http://co-counselling.info/en/event/european-cci-2018-scotland 
Naam: ........................................................................................................................ 
Adres: ........................................................................................................................ 
Plaats: ………………………….... Postcode: .............. Land: ..…….………................ 
E-mail: ..…………………………………………………………………….………............ 
Telefoon: ………….................................................................................................... 
Basiscursusteacher(s): ................ ............................................................................ 
� Kruis aan als dit je eerste co-counselling residentie is. 
� Kruis aan als je niet op de CCI’s adreslijst wilt. 

VERVOER 
� Ik zou graag een lift willen vanaf: ........................................................................ 
� Ik kan een lift aanbieden vanaf: .......................................................................... 

ACCOMMODATIE 
Geef volgorde aan van je voorkeur, streep door wat je niet  wilt. 
� Eenpersoonskamer 
� Tweepersoonskamer  
� Kamer delen met meerdere mensen (3 of 4) 
� Ik wil graag mijn kamer delen met ..……………………….....…...……......………. 
� Kamperen 
� Mijn speciale accommodatieverzoek:: ................................................................ 

DIËTEN 
We zullen proberen aan speciale dieetverzoeken tegemoet te komen. 
� Speciaal dieetverzoek..................................................................................... 

voor (naam) .......................................................................... 
voor (naam) .......................................................................... 

GELDZAKEN 
� £ 250 / € 250 overgemaakt / cheque ingesloten voor: 

Naam ...................................................... 
Naam ...................................................... 

� Donatie:  
Met jouw  donatie kunnen mensen ondersteund  worden om naar de CCI te komen 

� Wil je een beurs aanvragen?? 
Deze worden toegewezen afhankelijk van donaties en hoeveel mensen er komen. 

BETALING 
� £: per cheque betaalbaar aan: "McCoCo". 
� £: Online: Sort-code: 089299 Account: 65687594  
� €: op CCN-CCI bankrekening. 

Gelieve het volledige bedrag uiterlijk op 1 juli 2018 te betalen.

Europese CCI 2018 

Van Ego-centrisch naar Eco-centrisch 
Een gezonde balans vinden  

tussen 'mij' en 'onze wereld' 
 

 

Gartmore House 
in 

Loch Lomond & The Trossachs 
National Park, Schotland 

 
 

Zaterdag 28 juli tot zaterdag 4 augustus 
  



Wij nodigen je uit om je relatie met jezelf en onze wereld te 
onderzoeken in een weeklange CCI in de zomer van 2018.  
We hebben een schitterende locatie gevonden met 
vriendelijk personeel, die openstaan om met ons samen te 
werken om van deze CCI een bijzondere ervaring te maken.  
Er zijn mogelijkheden voor meertalige workshops binnen en 

buiten, en natuurlijk veel sessies. Voor deelnemers die moeite hebben met 
Engels, proberen we goede tolken te organiseren. Of kom gewoonweg 
genieten van één van de mooiste gebieden van Schotland. 

GARTMORE HOUSE 
Gartmore House is een sfeervol 19e eeuws landhuis in het Loch Lomond 
en Trossachs National Park in Schotland, dichtbij Aberfoyle. De omgeving 
is zeer uitnodigend om te wandelen, te fietsen en de natuur te verkennen. 
http://gartmorehouse.com/ 
De een-, tweepersoons- en andere slaapkamers zijn zeer comfortabel en 
ook bereikbaar met een lift. Voor kampeerders zijn goede sanitaire 
voorzieningen in het hoofdgebouw. Aan speciale dieetverzoeken wordt 
door Gartmore House zoveel mogelijk tegemoet gekomen. 

VAN  EGO-CENTRISCH NAAR ECO-CENTRISCH 
De wereld om ons verandert snel. Het denken in afscheidingen tussen ‘wij-
en-zij’ lijkt steeds meer bevooroordeeld en materialistisch. Hierdoor raakt 
het sociale weefsel van de wereld steeds meer ondermijnd. . 
Onderling vertrouwen wordt ook ondermijnd doordat liegen - ondanks 
bewijs van het tegendeel - en het aanjagen van angst in de politiek steeds 
meer als ‘normaal’ worden gezien. Ontkenning van klimaatverandering 
gaat de levens van onze kinderen en kleinkinderen beïnvloeden.  
Hoe kan Co-Counselling ons helpen om dit te overleven en een duurzame 
wereld te ontwikkelen? Wij moedigen workshops aan over 'Het vinden 
van een gezonde balans tussen' mij 'en' onze wereld '. Wij nodigen je 
uit om deze workshops voor te bereiden op andere CCI evenementen 
tussen nu en zomer 2018. Wij doen dat ook  Denk met ons mee: Wat 
kunnen we aanbieden om 'Van Ego-centrisch naar Eco-centrisch' zo 
inspirerend mogelijk te maken? 
REIZEN 
Vliegen:Gartmore ligt midden tussen Glasgow GLA en Edinburgh Airport. 
Per trein: het dichtstbijzijnde treinstation is Stirling. 
Per auto: Gartmore House ligt aan de A81, tussen Glasgow en Callander. 
Per bus: Lokale bussen vanaf Aberfoyle stoppen vlak bij Gartmore House. 

Meer vervoer details komen beschikbaar voor de CCI. 

Kosten en Aanmelding 
KOSTEN PER PERSOON voor zeven nachten  
Early Bird voor 1 mei 2018 / daarna volle prijs. 
 Eenpersoonskamer £520 / £550 
 Tweepersoonskamer £480 / £510 
 Kamer delen met meerdere mensen (3-4) £450 / £480 
 Kamperen £360 / £390 

Om de CCI zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken, zijn donaties 
meer dan welkom. Mensen voor wie de kosten een probleem zijn, kunnen 
hiervoor één van de contactpersonen benaderen. 

AANMELDEN?  
1. Meld je alsjeblieft zo vroeg mogelijk aan! Dat maakt het ook 

gemakkelijker om speciale accommodatie te regelen. We willen graag 
definitieve aantallen weten op 1 juli 2018. 

2. Ontvangst van £250 of €250 borgsom, of volledige betaling per 
persoon, is voorwaarde voor de acceptatie van een aanmelding. 

3. Als je een bevestiging van je betaling nodig hebt, stuur dan een 
envelop met je adres en postzegel.  

4. Details en routebeschrijving worden 2 weken voor de CCI verzonden.  
5. Bij annulering komt  teruggave van het gestorte geld (min borgsom) 

uitsluitend in aanmerking in uitzonderlijke omstandigheden en met 
tijdige kennisgeving. Dit hangt af van onze inschatting. 

AANMELDING & BETALING 
Je kunt  online aanmelden op CoCoInfo:  
http://co- counselling.info/en/event/european-cci-2018-scotland 
£ online: McCoCo: Sort-code: 089299 Account: 65687594 
€ online: CCN-CCI BIC: NL49INGB0003534206 
Per Post: stuur het boekingsformulier (en £ cheque voor "McCoCo") naar: 
Geoff Rowe, Flat 3, 62 Partickhill Road, Glasgow G11 5AB, UK 

MEER INFORMATIE  
Geoff Rowe: +44(0)752 806 2343 rowegh@gmail.com 
JanPieter Hoogma: +31(0)6 1120 3960 jiphoogma@gmail.com  
Kate Golten: +44(0)792 048 8570 mackechnie01@hotmail.com 
over voeding en dieet wensen.  

http://gartmorehouse.com/
mailto:mackechnie01@hotmail.com

