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GANAGOBIE een klein dorpje
voor grote ontmoetingen

17 TOT 28 JULI 2017

ZOMERVAKANTIE VOOR JONGEREN IN ZUID-FRANKRIJK

Meer info

Helemaal aan top van de heuvels
In gouden gesprekken

Gaven we elkaar een alfabet aan moed cadeau
In de tuin van lavendel
Tussen zoemende bijen
In de rotsen verlangend

In de donkere nacht
Sterren zien vallend

Dacht ik na over wat ik met jullie dansen wou
en welke wals nog komen moest

Over wat met de toekomst en die plek
Over de stenen die ik nam

Aai ik nog steeds de herinnering na 
Marlies



kan tot 17 juni 2017

via www.regi.ijd.be/ganagobie2017

(annuleringsvoorwaarden vind je op www.ijd.be) 

Ganagobie
is niet

in woorden
te vatten...

Marlies

Inschrijven
Goed leven=Ganagobien!

Claudia

Pakkende vriendschappen
in een vredevolle oase

van rust!  Cindy

Voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar.We vertrekken maandag 17 juli en komen vrijdag 28 juli 2017 terug.

Praktische info
PRIJS: IJD-leden 500 euro, niet-IJD-leden 510 euro. In 
de prijs is alles inbegrepen: vervoer, verblijf, eten en 
verzekering. Studenten enniet-werkenden krijgeneen korting

van 50 euro.

Ganagobie? 
We are companions

on the journey,
breaking bread and

sharing life.
Ken

Ganagobie is een godvergeten plekje in de zonnige Franse Provence. Er 
is enkel een eeuwenoude abdij en op wandelafstand enkele huisjes waar 
een Vlaamse groep jongeren jaarlijks mag verblijven. Samen willen we 12 

dagen tijd maken voor wat het hart en lichaam deugd doet en nieuwe 
kracht geeft. In de voormiddag steken we de paters een handje toe 

bij het onderhoud van hun immens domein. ’s Namiddags en ’s 
avonds genieten we van de zomer en het gezang van de krekels. 

Idyllische zuiderse dorpjes zoals Manosque en Lurs liggen om 
de hoek. Tijdens een tweedaagse beleven we de zonsopgang 
in de Alpen vanop de eerste rij in Boscodon 
(Crots)... Samen zullen we nadenken 
over het christelijk leven dat beleefd 
én gevierd wordt. Wil je werken, 
luisteren, praten, ontspannen, 
bidden, genieten, stappen, zingen 
en plezier maken? Dan worden 
jouw batterijen helemaal opgeladen 
door grote ontmoetingen in het kleine 
dorpje Ganagobie!


