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Tekst & fotografie Tinneke Vos

STILTE VOELEN. DE KRACHT VAN DE NATUUR ONTDEKKEN EN BESEFFEN WAT HET 
MET JE DOET ALS JE EVEN ÉCHT TOT RUST KOMT. DAT IS WAT IK HEB MOGEN ERVAREN 

TIJDENS EEN VAN DE WANDEL- EN MEDITATIERETREATS VAN STEVEN DE WINTER IN 
DE MAGISCHE OMGEVING VAN DE FRANSE LUBERON. 

Op het ritme van 
de natuur

.. sfeer ..



OP ZOEK NAAR RUST
Steven De Winter ondervond enkele jaren geleden zelf aan den lijve hoe de drukte 
van onze maatschappij een impact kreeg op zijn leven. Hij en zijn toenmalige 
partner Lies hadden een tijdje in de Provence gewoond, maar negen jaar later 
besloten ze terug te keren naar hun familie en vrienden in België. “Na een tijdje 
voelde ik echter dat het versnelde leven in België niet meer goed werkte voor mij. 
Het werd me te veel en ik besefte dat het toch anders moest”, vertelt hij. Gelukkig 
kwam hij in contact met een heel goede psychologe die hem op een bepaald 
moment aanmoedigde dàt te doen wat hij écht graag deed: reizen. “We zijn 
halsoverkop op cruise vertrokken en in het begin deed ik niets anders dan vanaf 
het dek naar de zee kijken. Het bracht me rust.” Eenmaal weer thuis vond hij 
diezelfde rust tijdens zijn vele wandelingen, waarbij hij zich probeerde te focussen 
op de details van de natuur. “Tijdens een wandeldagtocht in de Luberon met een 
goede vriend raakte ik plots geïnspireerd en ik besloot daar iets mee te doen.” Hij 
startte met zijn concept Herbronnen in de Provence, vijf- of zevendaagse wandel- 
en meditatieretreats in zijn eigen huis in de Luberon waarbij je leert contact te 
leggen met de natuur en met jezelf tijdens (halve) dagtochten, stiltemomenten en 
meditatie en ontspanning thuis of in de natuur. Tegenwoordig organiseert Steven 
zo’n elf retreats per jaar in zijn geliefde Provence, in het voor- en najaar.  

“Het is belangrijk
dat mensen hier leren vertragen”
STEVEN DE WINTER, EIGENAAR EN RETREAT HOST

Les Bassacs, 
Saint-Saturnin-lès-Apt.

Steven en Els
ontvangen hun

gasten in hun 
vakantiewoning Villa 

Luberon in 
Saint-Saturnin-lès-Apt.

Windmolen in 
Saint-Saturnin-lès-Apt

Ook rondrijden met zijn oude R4 is
voor Steven een vorm van vertragen.
Ook rondrijden met zijn oude R4 is
voor Steven een vorm van vertragen.

Windmolen in 
Saint-Saturnin-lès-Apt
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Een Herbronnen in de Provence-retreat 
bestaat uit 5 of 7 dagen en is een 

mooie mix van wandelingen, meditatie, 
dagtochten en voldoende ruimte om ook 
eens even alleen te zijn. Wat het zo mooi 

maakt, is dat alles vanuit een gezamenlijke 
passie voor de natuur gebeurt en daardoor 

heel persoonlijk aanvoelt. Dat de retreat 
plaatsvindt in de eigen vakantiewoning van 

Steven en Els versterkt dat gevoel alleen 
maar nog meer. “We willen onze gasten 

het gevoel geven dat ze hier thuiskomen”, 
aldus Steven. “Zodat ze echt volledig tot 

rust kunnen komen.” 

.. als thuiskomen .. 

Els zorgt elke ochtend voor een heerlijk ontbijt met 
verse, lokale producten.
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Steven gelooft heel sterk in een uitspraak van natuurstammen die hij ontmoette 
tijdens een van zijn verre reizen: ‘Leave your problems while walking in nature and 
nature will take care of it’. Als je dat ook nog eens in vertraging doet, zul je volgens 

Steven merken dat je makkelijker dingen los kunt laten.
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LEREN VERTRAGEN
Wanneer ik pols naar het verloop van zo’n retreat, vertelt 
Steven: “We spreken liever niet over een dagprogramma, maar 
over het ritme van de dag. Het is belangrijk dat mensen hier 
leren vertragen. We zitten in de Provence, we leven volgens 
het ritme van de natuur, en willen daar ook flexibel in zijn. Zo 
organiseren we elke dag een wandeling of een dagtocht, maar is 
er ook ruimte voor vrije tijd, om even gewoon te genieten van de 
sfeervolle tuin, het verwarmde zwembad, de hangmat … En als 
het ontbijt of het aperitiefmoment een keer wat langer duurt dan 
voorzien, dan is dat zo en schuiven we alles gewoon een beetje op. 
Aangezien we deze retreats in kleine groepjes van maximaal zes 

personen organiseren, is dat perfect mogelijk.” Steven verzorgt 
alle retreats samen met zijn partner Els. Terwijl Steven eropuit 
trekt met de gasten, zorgt Els ervoor dat ze tijdens hun verblijf 
niets tekortkomen. ’s Morgens rijdt ze naar de bakker van het 
dorp voor vers brood, ’s middags tovert ze een heerlijke lunch 
op tafel, in de namiddag staat er een gezond vieruurtje klaar, 
rond half zeven serveert ze zelfgemaakte borrelhapjes en ook ’s 
avonds krijgen de gasten lekkere huisgemaakte gerechten met 
lokale ingrediënten voorgeschoteld. “Ik werk graag met verse 
producten, kruiden én kleuren”, vertelt ze enthousiast. “Ik noem 
het niet alleen Provençaals, maar eerder mediterraans getint. Ik 
breng graag kleur in de borden.” 

Een belangrijk kernwoord voor Steven 
is aarding. Hoewel hij verschillende 

opleidingen heeft gevolgd rond 
meditatie en spiritualiteit, blijft hij 

het liefst heel down to earth tijdens 
de retreats. “Ik volg vooral mijn eigen 

intuïtie en blijf liever zo dicht mogelijk 
bij de natuur. Ik zie de magie in dingen, 

in het leven, maar probeer er niet 
altijd verklaringen voor te zoeken. 
Ik zoek vooral verbinding met de 

natuur, en wil op die manier mezelf 
herontdekken.” 

.. aarding .. 

In het Field of Freedom (een naam die Steven gaf aan deze bijzondere plek) staan het gras en de bloemen zo hoog dat er geen paadje meer zichtbaar 
is. Heerlijk om hier even alle regels los te laten en op je eigen ritme je eigen pad te volgen. 
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Een van de dagtochten tijdens onze 
retreat is een waterwandeling in de 
Toulourenc. Water heeft immers een 

meditatieve eigenschap. “Ons lichaam 
bestaat voor zo’n 65% uit water”, legt 

Steven uit. “Daardoor heb je er een 
sterke connectie mee. Het kabbelende 
water geeft trillingen en frequenties 
die een rustgevend effect hebben op 
je lichaam. Daarom wandelen we het 
eerste stuk in volledige stilte, zodat je 

je er echt bewust van wordt.”

.. meditatief water .. 

Hilde, een van de retreatgasten, vertelde me dat ze graag 
stroomopwaarts wandelt, omdat het wat tegenkracht geeft. 

“Het voelt alsof je ertegen vecht. Bij het terugkeren gaat het dan 
weer stroomafwaarts en kun je jezelf helemaal laten gaan.”

Els houdt van kleine, eenvoudige dingen 
en haalt daar kracht uit. “Tijdens onze 
wandelingen zie ik vaak stenen in de 
vorm van een hart en die geef ik graag 
een speciaal plekje in of rond het vakan-
tiehuis.” De hartjes zijn ondertussen een 
soort van symbool geworden voor de 
retreats en een inspiratiebron voor de 
gasten die tijdens de wandelingen vaak 
zelf op zoek gaan naar natuurhartjes.  
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TERUG NAAR JEZELF
Mijn persoonlijke retreat begint al wanneer ik thuis met de auto 
vertrek. De rit naar de Provence geeft me de tijd om even na te 
denken, mijn favoriete muziek op te zetten, een koffiepauze te 
nemen wanneer ik zelf wil. En vooral ook te genieten van de 
mooie omgeving. De navigatie brengt me feilloos bij Steven en 
Els in Saint-Saturnin-lès-Apt, waar Steven me staat op te wachten 
en me welkom heet met een warme knuffel. Het ijs is meteen 
gebroken en ik voel me al helemaal thuis. De eerste twee dagen  
– de andere retreatgasten komen pas later – neemt Steven me 
mee op enkele bijzondere wandelingen. We nemen regelmatig de 
tijd om even stil te staan bij kleine dingen en Steven leert me hoe 

de natuur invloed uitoefent op ons lichaam en onze geest. “Als 
je je verbindt met de natuur, verbind je je ook weer met jezelf. 
Maar je moet er de tijd voor nemen en dingen in je opnemen. De 
natuur helpt je om los te laten.” Wanneer we door de olijfgaarden 
wandelen, ervaar ik een soort blijheid, een rust die over me 
komt. “Olijfbomen stralen een zachte, vrouwelijke energie uit”, 
verklaart Steven. “Ze staan vaak in rechte lijnen geplant, net zoals 
een wijngaard. Dat maakt dat je controle en rust voelt wanneer 
je erdoorheen wandelt, en dat is waarschijnlijk precies wat jij net 
nodig hebt. Een beukenboom heeft ook een zachte energie en 
een eikenboom daarentegen een mannelijke, krachtigere energie, 
waarbij je een ander gevoel kan ervaren.” 

Els volgde opleidingen massagetechnieken en handreflexologie 
en biedt de gasten vrijblijvend een voetmassage aan. Na onze 
waterwandeling nam ik de proef op de som en genoot een half uur lang 
van een weldadige behandeling. 

In de tuin vind je verschillende plekjes om even tot rust te komen: 
hangmatten, bistrotafeltjes, een loungehoek, het verwarmde  
zwembad ... 

Gasten kunnen tijdens hun verblijf ook genieten
van het verwarmde zwembad. 
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STILSTAAN EN GENIETEN
Maandag in de late namiddag verwelkomen we de andere 
retreatgasten. Hoewel niemand elkaar kent, voelt het meteen goed. 
Urenlang praten we over zeer uiteenlopende onderwerpen en al snel 
lijkt het alsof we elkaar al jaren kennen. Tijdens het aperitief leggen 
Steven en Els hun plannen en enkele regeltjes uit, maar willen 
ze vooral nog even hun belangrijkste kernwoord benadrukken: 
respect. “Respect voor de natuur en voor het huis, maar ook voor 
elkaar. Oordeel niet over een ander, maar laat iedereen vrij in zijn 
of haar keuzes.” Een mooi idee dat we de dag erna meenemen 

op onze dagtocht naar de Toulourenc, waar we een meditatieve 
waterwandeling beleven. Terwijl wij genietend door het water 
wandelen, loopt het ene na het andere groepje mensen ons voorbij. 
“We gaan vaak veel te snel aan dingen voorbij”, aldus Steven. “Dan 
zie je veel minder en mis je mooie details. Het is belangrijk om af en 
toe even de tijd te nemen om te vertragen, en je bewust te worden 
van je omgeving, van de natuur en van jezelf. Voel dat je met twee 
voeten op de grond staat, voel de connectie met de aarde en voel de 
stilte. En vooral … geniet.” En dat is exact wat ik tijdens mijn korte 
retreat gedaan heb. Stilgestaan en genoten.                •

Na mijn stiltewandeling liet Els me een steentje uitkiezen met een hartje erop. “Kies vanuit je gevoel”, zei ze me. En inderdaad, het woord op de  
achterkant van het steentje gaf helemaal aan hoe ik me op dat ogenblik voelde.
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Wil je zelf ook eens zo’n retreat 
beleven? Op zijn website

herbronnen-in-de-provence.be
vertelt Steven je alles over zijn 

achtergrond, waar de retreats voor 
staan, wat ze inhouden en
wanneer ze plaatsvinden. 

.. herbronnen .. 

“Als je je verbindt met de natuur,
verbind je je ook weer met jezelf”
STEVEN DE WINTER, EIGENAAR EN RETREAT HOST
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“Hier in de Provence leven we volgens het 
ritme van de natuur”

STEVEN DE WINTER, EIGENAAR EN RETREAT HOST

Tijdens hun verblijf logeren de gasten in de Provençaalse vakantiewoning Villa Luberon 
van Steven en Els in Saint-Saturnin-lès-Apt. 


