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Beste

Mag ik even uw aandacht vragen voor volgende acties van Ivzw “A queeste of Energy”,  
project Gayomard/duiktherapie, in de geest van Prof. Emeritus Steven de Batselier zaliger en  
gehonoreerd door Dr. Karel Ringoet, neuropsychiater en uitvinder van de duiktherapie.

Betreft de duiktherapie in Asse.

Deze therapievorm is internationaal erkend en biedt op de meest ingenieuze wijze aan de lijdende 
mens, terug te gaan naar essentiële basisveiligheid en zelfs de disbalans ontstaan vanuit de pre- 
conceptionele fase te benaderen, mogelijk te harmoniseren en aldus de gevolgen te genezen.
Onze mensen genieten zichtbaar van het resultaat. Na het duiken stimuleren we op een gezellige en 
therapeutisch verantwoordde manier een gezellig samenzijn.
De ganse avond van de duiktherapie is gratis voor de deelnemers: het gebruik van  het zwembad, 
materiaal, duikinitiatie door de instructoren en therapeutische begeleiding, de aanwezigheid van 
Dr. Ringoet zelf, ook het praat- en opvanguurtje achteraf met een drankje en hapje worden gratis 
aangeboden.
Dit naar wens van Dr. Ringoet, om alzo de therapie voor iedereen bereikbaar te houden.

Tijden worden echter niet goedkoper, support van anderen niet gemakkelijker.

Met goedkeuring van Dr. Karel Ringoet, creëren het duikteam en ikzelf mogelijkheden in onze  
contactkringen, om het concept van de duiktherapie, financieel en praktisch haalbaar te houden.
Daarvoor hebben we de ‘duiktherapie’ opgenomen onder het project ‘Gayomard’ van de  
Ivzw “A Queeste of Energy” en komen we bij u aankloppen.

Om onze doelstelling praktisch te bereiken hopen we als volgt:

- Een ledenlijst voor steunende leden aan 20 euro/jaar;
- Een ledenlijst van ereleden aan 100 euro/jaar. Onze deelnemers van de duiktherapie worden NIET 

betrokken in deze werving, zij blijven volledig, 100 % gratis deelnemen aan alles;
- Zoveel mogelijk lezingen op service clubs, e.a. zodat we ernstige kandidaat zijn voor hun jaarlijkse 

donaties;
- Ons jaarlijks etentje en gezellig samenzijn;
- Concerten.

Wij willen dan ook graag aan onze vrienden- en contactkringen vragen om dit initiatief te steunen, als 
lid, als club, als werkelijk initiatiefnemer en mede-organisator van events en/of samenwerking.

Uw enthousiaste humane reactie kan ons helpen en daarom wordt u alvast uitgenodigd om  
kennis met ons te maken. Dit kan iedere woensdagavond (schooldagen) van 20.00 tot 21.00 uur in  
de Stedelijke Sporthal Waalborre, Potaarde 14 te 1730 Asse bij Brussel.

Met vriendelijke groeten

Met goedkeuring van Dr. Karel Ringoet, neuropsychiater
In naam van A Queeste of Energy en het duikteam

Wj. Christ Olyslaegers
Duiktherapeute 
Psychoanalyste
Verantw. van Ivzw “A Queeste of Energy”
+32 491 33 53 98  -  www.aqueesteofenergy.be



LEDENLIJST ‘A Queeste of Energy’

2014

3  Uit sympathie voor onze werkingen:
      lidmaatschap is 20 euro/jaar
3   Verbroedering met de Ivzw:
      lidmaatschap 100 euro/jaar en 10% korting op al onze events.
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Naam Voornaam Adres Postcode Gemeente Telefoon/GSM E-mail Bedrag in €

Geachte mevrouw, geachte heer

Ik nodig u uit om onze ledenlijst in te vullen zodanig dat wij u beter en correcter op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. 
U hoeft enkel uw gegevens in te typen in Acrobat Reader en deze via “Opslaan als” terug te sturen naar queeste@telenet.be. U kan ook dit formulier uitprinten en handmatig invullen door u en/of 
andere geïnteresseerden uit uw kennissengroep.

Alvast bedankt en tot op één van onze activiteiten.
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