TRAILS VOOR EN DOOR KENCHAAN
• Kenchaan organiseert per jaar een aantal trails

in Zuid-Afrika om op deze wijze geld in te zamelen
voor de stichting.

• Een natuurbeleving in Imfolozi / Drakensbergen /
Ithala voor iedereen die Kenchaan een warm hart
toedraagt en graag een bijdrage wil leveren aan

de stichting op welke wijze dan ook.

DOEL NATURE TRAIL

• Het doel van nature trails voor Nederlanders

is tweeledig. Door mee te gaan ondersteun je het
werk van Kenchaan Foundation, daarnaast is

de trail een middel voor de deelnemer om tot zijn
of haar essentie te komen.

DOELGROEP

• De trail is voor individuen (of groepen) die

de doelstelling van Kenchaan onderschrijven.
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het

natuurbehoud in de ruime zin van het woord, het

behoud van Ithala en het vergroten van betrokkenheid

van de lokale communities, is welkom om mee te gaan.

www.kenchaan.com
Meer informatie:
Jacqueline Wiener - 063 48 80 142

INTAKE EN PROCES IN NEDERLAND

• De facilitator houdt met belangstellenden een gesprek
over de persoonlijke motivatie om mee te gaan en over
zaken als gezondheid en fitheid.

• Zes weken voor vertrek is er de eerste bijeenkomst met
de groep. Om elkaar te leren kennen, om praktische

zaken door te spreken, om vragen te stellen. Tijdens deze

INVESTERING KENCHAAN NATURE TRAIL
OPZET NATURETRAIL

• Besluit om mee te gaan en intake met facilitator
• Ontmoeting met de groep – mentale en praktische
voorbereiding.

bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij het mentale

• Vertrek uit Nederland – overnachting op

ontwikkeling.

• Aankomst in Durban – transport naar Game Reserve,

aspect van de trail en de natuur als spiegel voor

vliegveld Johannesburg

overnachting in een lodge

• Start van de trail – 5 overnachtingen in de wildernis
• De laatste overnachting vindt plaats in de lodge
• Reisdag en lunch in Durban area alvorens vertrek
naar Nederland (nachtvlucht)

• Individueel borgingsgesprek
• Lunch met de groep en het delen van ervaringen,
gezette stappen en vooral een vooruitblik naar

NATURE TRAIL

• De nature trail vindt plaats met een groep
van maximaal zeven deelnemers.

• Naast de deelnemers gaan twee gidsen en
een Nederlandse facilitator mee op reis.

• De nature trail kan het beste omschreven worden

als een wandeltocht in stilte, waarbij de natuur spiegelt,
de deelnemer in contact komt met zichzelf en door
uitzichten tot belangrijke inzichten komt.

• Tijdens de wandeltocht overnachten we in de natuur
onder de sterrenhemel.

• Er is sprake van een basale levensstijl – we nemen alleen
mee wat noodzakelijk is (dus geen telefoons, computers,
boeken, etc.).

• We leven in het ritme van de natuur – van zonsopgang
tot zonsondergang.

• We zijn in harmonie met dieren en natuur, met respect

voor de omgeving. We zijn even te gast op heilige grond.

de inzet voor Kenchaan.

• € 2.350,- per persoon waarvan € 750,- naar
Kenchaan Foundation gaat. Voor deze € 750,- maak je

het mede mogelijk voor mensen uit de communities
om op trail te gaan.

• De Nederlandse facilitator ontvangt geen fee.

• Kosten zijn excl. vlucht naar Durban (ongeveer € 900,-)
• Gratis toegang op de eerstvolgende
Kenchaan Experience.

TIJDENS DE TRAIL ZELF
• Eerste avond in lodge

• Volgende ochtend: tas pakken en kaders
• De gidsen zijn de leiders van de trail.

• Er is geen vast programma gedurende de trail zelf.

Er is ruimte voor schrijven, voor zijn en voor dialoog.

• We houden councils met de talking stick op momenten
die erom vragen.

• Tijdens de laatste nacht in de lodge krijgen deelnemers
de gelegenheid stil te staan bij wat de trail voor hen

betekend heeft. We vragen de deelnemers om dit met

ons te delen – vrije vorm (brief, verslag, beeld, vlog, blog,
foto’s etc.) – tijdens de lunch die we na een week of zes
houden in Nederland ter afsluiting.

