
Van: KR6 

Verzonden: vrijdag 8 juli 2016 09:58 
Aan: G1/G8 
Onderwerp: RE: gesprek 

 
Dag G1, ik kijk met een goed gevoel terug op de eerdere gesprekken die we hadden. Deze 
gesprekken geven mij het vertrouwen dat we ook deze keer elkaar zullen weten te vinden.  
 
Tot maandag, 
 
KR6   
 
Van: G1/G8 
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 18:53 
Aan: KR6 

Onderwerp: RE: gesprek 

 

Hallo KR6, 
  
Maandagavond bij ons aan huis is goed.  
Voorafgaand aan het gesprek willen we je iets laten weten. 
Zoals je hebt gemerkt hebben we er lang over nagedacht of we op je verzoek tot een 
gesprek in zouden gaan.  
  
Die aarzeling heeft enerzijds te maken met onze eigen kwetsbaarheid bij dit onderwerp.  
We willen heel graag een gesprek op het niveau van ‘elkaar  zoeken’, maar we realiseren ons 
dat dit heel veel van ons vraagt. 
  
Onze aarzeling heeft er anderzijds mee te maken dat wij ons afvragen of jij al toe bent aan 
een gesprek.  
Het feit dat je een gesprek wil, betekent niet automatisch dat ons kwetsbaar willen 
opstellen nu veilig is bij jou. We willen voorkomen dat de vertrouwensbreuk die er is nog 
dieper wordt. We vragen hiermee ook een open/kwetsbare opstelling van jouw kant, niet 
wetend of je dat kan.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
G8 en G1 
 
Van: KR6 

Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 19:11 
Aan: G1/G8 
Onderwerp: RE: gesprek 

 
Dag G8 en G1, ik ben een paar dagen weg geweest vandaar de ietwat trage reactie. Wat dachten 
jullie van 8.30 op maandag 11 juli bij jullie thuis?. 
 
Groet,  
KR6 

Van:
 
G1/G8

 

Verzonden:
 
zaterdag 2 juli 2016 15:18

 

Aan:
 
KR6

 



CC: G1/G8 

Onderwerp: gesprek 

 
Hallo KR6, 
 
Je bent welkom voor een gesprek. 
 
De avonden van maandag 4, dinsdag 5, vrijdag 8, maandag 11 en woensdag 13 juli hebben we op dit 
moment nog vrij.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
G8 en G1 
 




