Bero
oepsorga
anisatie voor
v
Acu
upunctur
risten

Euffom organ
o
nisee
ert: China
C
astages
U bent net afges
studeerd en
e wenst e
een praktiische klin
nische sta
age te doe
en in
China?
? Of u wenst na een aantal jarren praktijk een ‘refreshment’’ met spec
ciale
eken?
technie
Welnu,, Eufom be
eroepsfede
eratie van acupunctturisten, organiseertt jaarlijks stages
aan de
e gerenommeerde Nanjing Un
niversity.
Door de jarenlan
nge ervarin
ng kunnen
n we de studenten het
h maxim
mum aan co
omfort
ages en in het stude
entenhotel.
bieden op de sta
aats waar bijna alle bekende a
auteurs va
an bekend
de werken hun opleiding of
Een pla
stages hebben genoten. (M
Maciocia, JJeremy Ro
oss, Ted, Julian
J
Scottt)
Situering: Nanjin
ng ligt 350
0 km west waarts van Shangha
ai en is ee
en drukke stad
D
het fe
eit dat het er niet toeristisch i s, is het
met 7 miljoen inwoners. Door
naam om er
e te verto
oeven als Westerling
g. Het klim
maat is er subtropisc
ch en
aangen
de Sich
huan keuk
ken is onvo
oorstelbaa
ar lekker en
e bijzonde
er goedkoo
op!
Praktis
sch:
 D
De klinisc
che stage
es gebeure
en in versc
chillende TCM-klinie
T
eken, verspreid
o
over Nanjiing. Engelsprekende
e artsen zu
ullen u ged
durende 3 weken da
agelijks
b
begeleiden
n in de klin
niek. Een Eufom-begeleider ziet erop to
oe dat je
e
effectief kunt prik
kken! (watt geen eviidentie is in de
m
meeste kliinieken, die normali ter alleen kijkstages
s aanbiede
en)
 Ieder dag staat er ook
o
Tai Ch
hi op het programm
p
a.
Wekelijks wordt er een
e
semin
narie georganiseerd
d over een
n TCM-topic. De
 W
keuze van
n de topics
s wordt sa men met de studenten bespro
oken.
 Mogelijkhe
eid om sta
ages Tai C
Chi, Qi Go
ong en Ch
hinese krruiden te volgen
(te bespre
eken met Eufom).
E
Tweedaa
agse sighttseeing in
n Beijing met bezoek aan de
e Hutongs, de
 T
‘‘Forbidden
n City’, the
e Great Wa
all en andere prachttige toerisstische attrracties.
 V
Voor even
ntuele mee
ereizende
e partner
rs wordt een toeristiisch programma
v
voorzien.
Wenst u meer in
nformatie over
o
de sta
ages: mail naar info
o@eufom.ccom
We hop
pen u in de toekoms
st te moge
en begroetten op één
n van onze
e stages.
Johan Roose,
m van de beheerraa
ad van Euffom
In naam

bilzen
Kerkhofflaan 19, 3740 Eigenb
Tel: 089
9/51 10 37
7

Email: con
ntact@eufo
om.com
Website: www.eufom
m.com

