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Vaders voor zonen
... Ik wil contact met mijn zoon als hij zijn eigen 

gang gaat....

... Ik heb mijn zoon heel veel te bieden op weg naar 
volwassenheid... 

... Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn rol als 
opvoeder....

Misschien herken je hier iets in en vraag je je af wat 
jij kunt doen om een goede vader te zijn. In onze 
maatschappij wordt je een manbeeld voorgehouden 
waarin je presteert en wedijvert, je problemen in je 
eentje oplost, je niet kwetsbaar of emotioneel bent, je 
altijd bezig bent om het vrouwen naar de zin te 
maken. Zo verlies je je kracht als man en voel je je 
machteloos in je rol als vader.

Veel mannen zoeken hun heil in het contact met 
vrouwen en komen erachter dat ze er niets mee 
opschieten. De sleutel tot het (her)ontdekken van 
een vervullende vaderrol ligt verborgen in een 
inwijding, naar onze vader en andere mannen,
en wég van onze moeder en de vrouwenwereld.

Bij Vaders voor Zonen deel je je ervaringen 
met andere vaders waardoor je je erkend en 
gesteund voelt. Het is hartverwarmend en 
verbazend om te ervaren hoe mannen 
elkaar in hun zoektocht naar hun vaderrol 
kunnen ondersteunen. 

Inlichtingen:

Arthur Rep
Roghorst 129
6708 KE Wageningen
www.onecuecoaching.nl
tel 0625 067921
e-mail onecue@chello.nl

Henk Kalsbeek
Molensteen 23
6852 BW Huissen  
www.delevenstuin.nl
tel 0642 387145 
info@delevenstuin.nl



Wie zijn wij?

Mijn naam is Arthur Rep (66). Als kind 
van een alleenstaande moeder weet ik 
wat het is om een afwezige vader te 
hebben. Ik zocht tot mijn 45e altijd 
bevestiging bij vrouwen, tot ik erachter 
kwam dat ik die moest halen bij andere 
mannen. Door mijn plek in de mannen-
wereld in te nemen ging ik beter in 
mijn vel zitten. Daardoor heb ik mijn 
zoons kunnen steunen op weg naar 

volwassenheid 
en heb ik nu een 
plezierige relatie 
met hen.

Ik ben Henk Kalsbeek (64) opgegroeid 
met een destructieve, afwezige vader en 
werd zo de zoon die moeder gelukkig 
wilde maken. Eenmaal volwassen wierp 
ik me op als redder, pleaser van 
vrouwen. Een heilloze weg tot ik mijn 
kracht bij mijn mannelijke wortels en 
andere mannen vond. Zo kon ik net op 
tijd vader zijn voor mijn zoon. Te zien 
hoe hij met gemak zijn plek inneemt als 

partner, vader en 
op zijn werk 
brengt mij veel 
vreugde! 

 

Wat hebben wij te bieden?

Wij bieden je een veilige plek waarin je kunt groeien in je rol als vader. We onder-
steunen je om goed in je vel te komen en je mannelijke identiteit verder te 
ontwikkelen. We streven er uiteindelijk naar dat je met elkaar een weekend gaat 
voorbereiden waarin de zoons een grote stap gaan nemen naar volwassen manzijn. 
Als je de relatie met je zoon wilt verbeteren ben je welkom, of je nu 25 of 65 jaar oud 
bent. We baseren ons op onze eigen ervaringen - vallen en opstaan -, het 
gedachtegoed van de Stichting Koningshart en het werk van Dr. Arne Rubinstein.



Contact

Voor we met een traject beginnen heeft een van 
ons een intakegesprek van drie kwartier. Tijdens 
dit gesprek kijken we of het traject past bij de 
vragen die er bij jou leven als vader/man.

Vaders voor Zonen: 8 avonden van 2½ uur kosten 
€200,- per cyclus.

Inlichtingen:

Arthur Rep
www.onecuecoaching.nl
tel 0625 067921
e-mail onecue@chello.nl

Arthur en Henk zijn verbonden met Stichting 
Koningshart.

Wil je komen op de kennismakingsavond, meld 
je dan even bij een van ons aan.

Henk Kalsbeek
  www.delevenstuin.nl

tel 0642 387145 
info@delevenstuin.nl
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