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De Alternatieve Kadobon
Het meest persoonlijke kado

Taboes zijn er om doorbroken te worden, zeker wanneer ze positieve tendensen en ontwikkelingen
in de weg staan. Sonja en Dennis Buijs zagen twee jaar geleden in dat de keuze voor een spiritueel
en/of bewust leven prima te combineren was met een kadobon. Daarmee willen zij graag het taboe
dat rond alternatieve geneeswijzen hangt doorbreken. Want nog steeds is veel wat onder het
alternatieve gedachtegoed valt geen vanzelfsprekendheid bij het grote publiek. Al veel mensen
hebben er baat bij en zijn al bezig met spiritualiteit en bewustzijn. Er laagdrempelig over praten
doet men in de regel echter nog niet. En een Kadobon…? Dat geef je toch alleen als je echt niets
anders kunt verzinnen? Het getoonde lef van Sonja en Dennis wordt dan ook beloond. Niet alleen
hebben zij ervoor gezorgd dat er gemakkelijker over spiritualiteit en bewustzijn gesproken kan
worden… dankzij hen is het weer leuk om een kadobon te krijgen…!
Sonja Buijs van de Alternatieve Kadobon: “We groeien sterk en gaan voor volledige bekendheid en
acceptatie van het gedachtegoed. Wat we graag willen is dat wanneer mensen een kadobon kopen, ze
kunnen kiezen voor een VVV-bon of een boekenbon, of een Alternatieve Kadobon. We zijn hard op weg
om een begrip te worden, in zowel Nederland als België. Door onze eigen positieve ervaringen gunnen we
het iedereen zich een bewuste levenswijze eigen te maken en te werken aan persoonlijke ontwikkeling,
gezondheid en groei. Omdat dat leidt tot blijvend geluk en zelfontplooiing. Met de Alternatieve Kadobon
dragen we daar graag aan bij.”
Het meest persoonlijke kado
Niets is zo persoonlijk als de zoektocht naar een bewust en/of spiritueel leven. Iedereen doet dit op zijn
eigen manier en die ruimte biedt de Alternatieve Kadobon ook. Van coaching, opleidingen en workshops
tot aan natuurlijke (huid)verzorging en massages. De Alternatieve Kadobon is inwisselbaar voor een breed
scala aan diensten en producten. Het tijdperk waarin het geven van een kadobon onpersoonlijk was is
hiermee voorgoed afgesloten.
Dennis Buijs van de Alternatieve Kadobon: “Mijn weg naar een bewuste levenswijze is met het in de markt
zetten van de Alternatieve Kadobon in een stroomversnelling geraakt. Ik ontdek steeds meer. Daardoor
ben ik beter in staat bewuste keuzes te maken, waardoor ik steeds beter in staat ben mijn leven te
organiseren, zoals ik het wil, en op die manier volop te genieten van mijn leven. De impact van massage
en meditatie zijn daarbij zeer waardevol voor mij”.
Makkelijk te verkrijgen
De Alternatieve Kadobon is gemakkelijk te verkrijgen via de website www.alternatieve-kadobon.nl, in
winkels, bij alternatieve centra, coaches of therapeuten. Ook is het mogelijk de kadobon rechtstreeks naar
de ontvanger te sturen. De kadobon heeft een luxe uitstraling. Dit komt mede door de mooie kleuren goud
en paars die zijn gebruikt. “Wij willen dat de ontvanger meteen ervaart dat hij iets speciaals heeft
gekregen”, aldus Sonja Buijs.

Alternatieve Kadobon
Sonja (1969) en Dennis Buijs (1972) zijn de initiatiefnemers van de Alternatieve Kadobon. Zij zijn broer en
zus en van kinds af aan in aanraking gekomen met het alternatieve gedachtegoed.
De toekomstvisie, die zij voor zich zien, is een samenleving waarin de alternatieve werkwijzen een even
vanzelfsprekende plaats innemen in het streven naar welzijn en gezondheid als de reguliere
gezondheidszorg. Zij zien een hand-in-hand samengaan en een elkaar versterkende werking van deze
twee disciplines, waarbij individuen zich volledig bewust zijn van hun persoonlijke rol en
verantwoordelijkheden.
Voor meer informatie: www.alternatieve-kadobon.nl
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