
Ruimte, rust en energie. Voeding van eigen bodem, seizoens-

afhankelijk met daardoor de krachten die je nodig hebt. 

Natuur, voeding en mens liggen dicht bij elkaar. Daar willen wij 

meer gebruik van gaan maken en een nieuwe weg inslaan.  

Wij willen een ruimte bieden waar gebruik van gemaakt kan 

worden en kunnen het stukje van de boerderij daarin meene-

men.  

Denk daarbij aan het gebruik van onze eigen producten bij de 

lunch, een rondleiding over het erf -waar je ziet hoe gewassen 

groeien- of kom gewoon even tot rust op ons wandelpad.  

Open Dag zorgboerderij  

DE CINQUANT 

17 september 2022  

10.00-18.00 uur 

Cinquant 4    5443 NN   Haps 

https://www.cinquant.nl/ 

Toegang gratis  

Wil je zeker zijn van een plekje, reserveer dan via  

sunny@sundao.nl  

https://www.cinquant.nl/


Programma 
10.00 -10.15 Opening 

10.20-11.00 Actieve Qi Gong  

11.00-13.00  Workshops     

Doorbraak oefeningen – law of attraction  door Dani Torlentino 

Sun Dao methode, levensfilosofie vanuit overlevering ontvangen door Sunny Latumeten 

Source methode, werken met helende energie door Stef Schoolderman 

13.00-14.00  pause/lunch  

14.00-14.45 Wandelroute met verhaal van de boerderij  

14.45-15.45 Workshops  

Doorbraak oefeningen – law of attraction  door Dani Torlentino 

Sun Dao methode, levensfilosofie vanuit overlevering ontvangen door Sunny Latumeten 

Source methode, werken met helende energie door Stef Schoolderman 

15.45-16.30 Programma Healingfood retraite  

16.30-17.30 Ecstatic dance meenemen en het ritme van vrijdansen voelen / afsluiting 

Mijn naam is Renee van de Groes en ik ben geboren op De Cinquant.  

Van kinds af aan heb ik leren omgaan met mens en natuur. Helpen op de boer-

derij was iets wat je iedere dag wel deed.  

Inmiddels heb ik de Zorgtak van de boerderij, die mijn ouders op hebben gezet, 

overgenomen. Iedere keer als er nieuwe hulpboeren komen kijken of verwanten 

komen een kijkje nemen horen we hetzelfde. Wat heerst hier een fijne sfeer, 

een familiegevoel en rust. Dat is dan ook wat ik meer mensen wil laten beleven. 

Even helemaal niks. Vandaar deze nieuwe zijweg. Het is moeilijk te omschrijven, 

je merkt het door er te zijn.  Renee van de Groes 

De Boerin 



De workshops vertegenwoordigers 

Ik ben Dani Torlentino en ik ben een gecertificeerd Emotie Doorbraak & Law 
of Attraction Specialist.  

Tevens ben ik een Reiki Master, Access Bars behandelaar en HSP coach.  

Ik begeleid mensen over de hele wereld en leer mijn cliënten hoe zij emoties 
kunnen inzetten als navigatiemiddel en krachtbron, met als doel de regie te-
rug te krijgen over hun leven. Ik leer cliënten ook hoe de Law of Attraction 
werkt en hoe deze te begrijpen. Ik laat mensen zien en voelen, dat ze altijd 
een keus hebben in het leven en niet afhankelijk zijn van het verleden, de toe-
komst of omstandigheden.   

Mijn missie: Mensen begeleiden naar een liefdevol, gelukkig leven vanuit het 
hart en de ziel door emoties te omarmen, te begrijpen en deze in te zetten als 
kracht.  

Dani Torlentino  

https://www.danitorlentino.com/ 

Stef Schoolderman 

https://

www.thesourceswlc.nl/ 

Retreatorganisator, Spiritueel Trainer, Docent, SOURCE-Coach en Healer 
 
Ik organiseer retreats in Java en Bali, Indonesië en Nederland. 
Als coach, trainer, opleider en healer, werk ik op multidimensionaal niveau. Ik werk al 
meer dan twintig jaar met liefdevolle genezende energie om ziekmakende patronen 
te doorbreken en te helen. Multidimensionaal wil zeggen op fysiek, emotioneel, men-
taal en spiritueel niveau. In deze 20 jaar heb ik de SOURCE-methode, de BRON-
methode ontwikkeld, waarmee ik verschillende helende instrumenten inzet vanuit de 
Dao, de Ayurveda en de Kaballah. Mijn behandeltrajecten zijn effectief, dieploslatend 
op het niveau van de ziel en kenmerken zich door mijn mediamieke gaven. Door hel-
dervoelen en helderhoren kom ik in contact met jouw onderbewustzijn, je ziel of 
overledenen die jouw ziekmakende patronen positief of negatief kunnen beïnvloe-
den. Tijdens de SOURCE-behandelsessies/workshops/retreats/ lessen ontvang je de 
inzichten om zelf je verantwoordelijkheid voor je leven op te pakken. Sinds vier jaar 
draag ik ook mijn kennis over, door les te geven in de SOURCE-methode en certificeer 
ik de studenten, die ik heb opgeleid als SOURCE-behandelaar.  
 
Mijn missie: Elkaar versterken door te verbinden vanuit je Hart  

Sunny Latumeten 

https://www.sundao.nl/ 

Ik ben een coach, trainer en begeleider, vanaf zeer jonge leeftijd begeleid door Opa in 

zijn levensfilosofie, die zijn basis vond in de DAO. In heel mijn mij leven heb ik het mo-

gen zien, voelen, ervaren en beleven. Geïntegreerd in mijn dagelijks leven, werk en 

sport. Zijn levensfilosofie vertaalt naar de Sun Dao Methode. Eenvoudig, begrijpbaar 

en past in de huidige tijd en omgeving. 

Als coach werk ik op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Mijn uiteindelij-

ke doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de Sun Dao Metho-

de, zodat zij weer anderen kunnen helpen en door kunnen geven.  Opa's levensfiloso-

fie/Sun Dao heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Zoals hij het licht was (en 

nog steeds) voor mij, zo laat Sun Dao het licht zijn voor anderen. 

https://www.danitorlentino.com/
https://www.thesourceswlc.nl/
https://www.thesourceswlc.nl/
https://www.sundao.nl/

