
Het wordt de tijd van de zogenaamde 
Small Indulgences. Een kleine
beloning als een verwenweekend. Iets 
wat gelukkig maakt, al is het maar 
voor even.

tekst  Marije Ravelli
beeld  Shutterstock

Mini-
sabbatical

u denk je misschien: ‘dat is toch niets nieuws?’ Toch wel, 
want vroeger was het anders. Ons verlangen heeft iets dwingends 
gekregen. Alles wat we willen is binnen handbereik. Daarom is de 
moderne mens ervan overtuigd dat hij of zij recht heeft op zoveel 
leuke dingen. Het is niet meer: 'ik zou alles willen doen om...' Het 

is tegenwoordig: 'ik wil het, ik kan het en ik heb het verdiend. En wel nu!' 
Zo denkt ook Faith Popcorn erover. Zij is Amerika’s guru in trendwatcherland. Ze 

schreef erover in haar boek ‘trends voor overmorgen’. Zij zegt dat de sabbatical van 
een jaar snel zal overwaaien. ‘Het is niet meer van deze tijd om een jaar van te voren 
al plannen te maken en al helemaal niet om er dan een jaar lang tussenuit te gaan. 
Vroeger spaarden mensen járen voor die ene luxe. Dit geduld heeft de moderne 
mens niet meer. Alles moet nú, en alles moet snel. Met als bijna logisch gevolg dat de 
verwennerijen minder groot, maar wel frequenter worden. Liever 3 keer per jaar kort 
en exclusief op vakantie dan 6 weken trekken door Frankrijk. We hebben geen rust 
om te wachten totdat 'het grote doel' is bereikt.

N

DoE hEt zElf!
Hetzelfde resultaat in slecHts 3 dagen!
Nu is het plannen van een big sabbatical nog in de mode. 
Maar de mini-sabbatical is in opkomst. In een paar dagen 
volledig tot jezelf te komen. Doe daarom de Goodies 
mini-sabbatical en bereik hetzelfde effect in 5 stappen in 
slechts een weekend!
Lekker makkelijk toch? Je huis hoeft niet in onderhuur. Je gezin kan 
wel een weekend zonder jou. Ook je werk hoef je niet te verlaten, 
want op maandag staat je bureau gewoon weer voor je klaar. Deze 
mini-sabbatical is 100% do it yourself. Want je kunt in je eentje veel 
bereiken. 

EEN paaR vooRzoRGSMaatREGElEN: 
1. Plan een lang weekend in van 3 volle dagen op een plek die voor 
jou het ultieme gevoel van rust geeft. Een regel: het moet ver van de 
stad zijn, in of vlakbij een natuurgebied. 
2. Zorg dat je de week erna weinig belangrijke afspraken hebt zodat 
je je nergens druk om hoeft te maken. 
3. Laat ruimte voor verrassingen! Ook als het eng, stom of raar 
lijkt… Je gaat pas echt anders denken als je in een vreemde context 
wordt gezet. Geconfronteerd wordt met nieuwe inzichten of anders 
durft te denken. 
 
DIt MoEt jE MEENEMEN: Logeerspullen, wandelschoenen, 
lekkere muziek, een stapeltje memo’s, pennen met verschillende 
kleurtjes, een dagboek 

DIt MoEt jE thuIS latEN: Elke vorm van digitale communi-
catie is ten strengste verboden. Dus géén: mobiele telefoon, laptop, 
palmtop of andere communicatiemiddelen en apparatuur

pRoGRaMMa
Voor de goodies mini-sabbatical 
neem je:
3 Dagen vrij, een lang weekend bijvoorbeeld. We 
gaan voor het gemak even uit van vrijdag, zaterdag 
en zondag. Het is helemaal lekker wanneer je op 
maandag ook vrij bent; kun je de dag erna nog 
even alles op een rijtje zetten, voor je aan een 
nieuwe fase begint. 

vRIjDaG 
stap 1
10.00 uur. Daar ben je dan, in the middle of 
nowhere. Alléén! 
Dat is voor velen angstaanjagend. Maar wees niet 
bang. Er zal geen moment van verveling zijn!  
11.00 uur. Het stellen van persoonlijke doelen 
en dromen. Veel mensen leven als een ongeleid 
projectiel. Dit weekend begint met het besef dat je 
een keuze hebt. Jij bepaalt je eigen doel. Maar hoe 
weet je wat je echt wilt? Een veel gebruikte 
methode is de memomethode. Pak je memo’s 
maar uit je koffer! Op elk briefje schrijf je een 
verlangen. Een wens. Een dag op je werk die je 
leuk vond. Dat wat je altijd al had willen doen. Als 
je denkt dat je uitgewenst bent, zucht dan even 
diep en neem je pen weer ter hand. Er is zoveel te 
willen… niet? 12.00 uur. Als de kamer bedekt is 
met papiertjes, ga je cijfers uitdelen. Bij elke wens 
geef je een waardering. 1, 2 of 3. 1: small: een 
kleine wens. 2: medium en 3: large: je grootste 
wens. 
De berg met briefjes met de hoogste score is bron 
voor het formuleren van je doel. Schrijf de 
belangrijkste termen op in je dagboek. 

stap 2
13.30 uur. Het verhaal van je leven en het 
blootleggen van persoonlijke patronen en 
hindernissen. 
Pfieuw! Dat is nogal wat. Ga daarom maar eerst 
lekker lunchen. Maak een wandeling, zucht, want 
dat geeft lucht. 14.30 uur. uur. Pak je dagboek en 
zet op elke pagina een cijfer van 1 t/m 10. 1: de 
dag dat je bent geboren. 10: vandaag. De rest mag 
jij invullen. 8 Belangrijke momenten, die je 
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maken tot wie je bent. Vaak komen hier ouders, ex-vriendjes en 
opleidingen in voor, maar het kan ook een opmerking zijn van een 
buschauffeur die erin heeft gehakt. 
Er zijn nu vast momenten waarvan je kunt zeggen: ‘dat was niet mijn 
keuze’ of ‘hier koos ik uit angst voor’. Schrijf het erbij met een 
andere kleur. Het zegt veel over jezelf, en als je je van je eigen 
patronen bewust wordt kun je kiezen om het weer zo te doen, of juist 
anders. 17.00 uur. Het werk zit erop. Hop, het café in, lezen, 
dansen, nog meer wandelen. Wandelen is een recept voor tobbers en 
een goeie manier om te onthaasten. Er zijn mensen die hun geld 
verdienen met wandelen: www.dewandelendecoach.nl. Probeer je 
hoofd weg te leggen en iets te doen. Ook als je niet actief aan een 
probleem denkt, kun je er onbewust mee bezig zijn. 

zatERDaG
Sta op wanneer je wakker wordt. Neem alle tijd om te 
douchen, ontbijten. Doe een pilatesoefening en ga naar 
buiten! 

stap 3
12.00 uur. Inzicht in gemaakte keuzes en hun vertaling in 
overtuigingen en constructieve acties. 
Pak je dagboek er weer bij. En een nieuwe kleur pen. Schrijf bij elk 
bepalend moment waarom je koos voor die opleiding, wie er van 
invloed was op je schoolkeuze, eerste baan of (foute) relatie. Samen 
met de opmerkingen van gisteren kun je al deze patronen omzetten 
in overtuigingen en constructieve acties. Het hoeft helemaal niet zo 
te zijn dat alles nu anders moet. Maar denk even goed na over wat je 
bewust én onbewust hebt laten gebeuren. Zou je het een volgende 
keer precies zo  doen of hoe zou je het anders doen? 14.00 uur. 
Lunch!

stap 4 
Je herinneren van wat je werkelijk wilt en het vormen van passende 
patronen. 
Pak een schone pagina in je dagboek en herschrijf je overtuigingen 
en opbouwende acties. Hou hierbij je doel, zoals in stap 1 geformu-
leerd, in gedachten. Dit wordt een prachtlijst. Want dit begint toch 
wel heel erg te lijken op wat jij écht wilt. Toch? 

zoNDaG
Sta op wanneer je wakker wordt. Doe alles in je eigen 
tempo. ontbijt goed, douche, ga er op uit, maak een 
praatje met de boerin en help met het melken van de 
koeien. 

stap 5
12.00 uur. Het verzekeren van wat je nodig hebt voor een succesvol 
en gelukkig leven. 
Je hebt een prachtige actielijst, maar om deze actielijst te realiseren 
heb je wel het een en ander nodig. Een tweede lijst dus! Eén van je 

acties kan bijvoorbeeld zijn: een boekwinkeltje 
beginnen. Dat kan niet van de ene op de andere 
dag. Je hebt een startkapitaal nodig, moet met je 
baas praten en, niet onbelangrijk, je partner moet 
achter je staan. Zet al deze voorwaarden op een 
rijtje en geef een prioriteit aan alle acties. Zorg dat 
je planning realistisch is. Want ook al zegt de 
nieuwe mens 'ik wil het, ik kan het en ik heb het 
verdiend. En wel nu!' Dat laatste is gewoon niet 
altijd mogelijk. Gun jezelf tijd en ruimte om je 
droom te realiseren. Want straks heb je alles wat je 
altijd al wilde. 
En dan? 

3 SuGGEStIES: 
frankrijk Noord – Westkapelle - zeeland

Het is hier net of je in Noord-Frankrijk vertoeft, deze plek heet niet voor 

niets Frankrijk Noord. Het is een boerderij met een enorm erf in het 

Zeeuwse Westkapelle. In verschillende prijsklassen zijn er kamertjes te 

boeken. Bijvoorbeeld in een zwarte capsule in het bos. Of een houten 

wigwam in de tuin, of  heel luxe, in het gastenverblijf van de boerderij. 

Rust gegarandeerd; er zijn maar 6 kamers. Je kunt doen en laten wat je 

wilt en als je ‘s ochtends wakker wordt staan de gastvrouwen klaar om 

een vers sapje en broodje te brengen. www.frankrijk-noord.nl 

p.S. Wees op tijd met boeken! volgeboekt? Dan is www.slaapstrandhuisje.nl 

een goed alternatief. 

Boschplaatse – Blijham - Groningen

Het lijkt wel of je in een keurige Engelse tuin bent beland, maar het is in 

ons eigen Groningen! De Boschplaatse is een landgoed waarop een 

pittoresk boerderijtje.  Er zijn meer van dit soort tuinen in de buurt, er is 

zelfs een Slingertuinenroute. Je kunt een kamer in het boerderijtje 

huren, dat behoorlijk goed is uitgerust met privézwembad, barbecue-

terras en een grote tuin. Ook kun je overnachten op het kleine 

natuurkampeerterrein met tent, caravan of kleine kampeerauto. Het 

terrein wordt zo natuurlijk mogelijk beheerd; het regenwater wordt 

bijvoorbeeld hergebruikt. www.boschplaatse.nl 

villa Berg – Noorbeek – limburg

In de glooiende Limburgse heuvels lijkt het net of je al in België zit. Dat 

is ook bijna zo. Villa Berg ligt aan de rand van het mooie dorpje 

Noorbeek, precies op de grens van het Limburgse Heuvelland en de 

Belgische Voerstreek. Je kunt er uren wandelen zonder een huis tegen 

te komen. En er is een sauna… www.hoeveberg.nl

Kom je er in je eentje niet uit? is dat dagboek een chaos 

geworden, zijn je memo’s vergeeld of waren alle 

pennen leeg? dan kun je altijd nog hier terecht: 

www.mini-sabbatical.nl. Kijk ook voor meer info op 

www.goodies.nl. 

Mini-
sab:

relax!

Memo: 
onmisbaar 

item

Neem tijd 
voor jezelf

In je koffer geen 
onnodige ballast


