24-UURS TRAIL

De verbinding met jezelf weer vinden. Je eigen pad
(her)ontdekken. Zien en voelen in welke richting je je wilt
ontwikkelen. Die inzichten krijg je een 24-uurs trail
met Kenchaan. Onder leiding van onze Zuid-Afrikaanse
wildernisgids Ian Read vind je eenvoud, stilte en verbinding.
Ook doordat je 24-uur lang middenin de natuur leeft.
Zonder telefoon, zonder planning, zonder programma.

Zo voelt het
Leni Boeren, ex-CEO Kempen Capital Management schreef
een blog naar aanleiding van de 24-uurs trail: ‘Het leven begint aan het einde van je comfort zone’. Deze mail stuurde
ik enkele weken geleden aan het senior management van
Kempen Capital Management. Een uitnodiging voor een ongebruikelijk offsite. Samen met vrijwilligers van de Stichting
Kenchaan en onder leiding van wildlife gids Ian Read verbleven we 24 uur als groep in de wildernis in Flevoland; zonder
telefoon, laptop, horloge en boeken. Maar ook zonder vergaderkamer, hotelbar, meubilair, wijn, bier, frisdrank, vlees,
vis en zonder eigen kamer. ‘Disconnected zijn’ leek vooraf
de grootste uitdaging. Eenmaal aangekomen bleek er ook
nog eens geen strak programma te liggen, maar een beroep
gedaan te worden op ons vertrouwen in het proces. Voor ons
als ‘doeners’ van Kempen was dit misschien wel het verst uit
onze comfortzone ooit.’

Veerkracht
De 24-uurs trail is bedoeld voor organisaties en teams die
hun veerkracht willen vergroten. Die verbinding zoeken met
elkaar en met de ander. Die samen en individueel tot diepere
inzichten willen komen.

Kenchaan & Ian Read
Kenchaan zet zich in voor het behoud van de unieke
Zuid-Afrikaanse natuur en wildernis. Dat doen we met projecten die de lokale bevolking betrekken bij de ontwikkeling
van de natuurparken. We helpen hen om opnieuw de waarde
te ontdekken van ‘hun’ natuur. We ondersteunen ze via trails
en opleiding om hun eigen business te starten. Zo bouwen
we samen aan groeiende welvaart en natuurbehoud.

Ian Read

Stap in de stilte
Deze trail brengt je terug bij jezelf. Veilig en in vertrouwen.
• Locatie: Landgoed Roggebotstaete
• Van 16.00-16.00uur (inclusief overnachting)
• Minimaal 8 deelnemers en grote groepen in overleg
• Deelnemers betalen de kostprijs en een donatie aan
Kenchaan Foundation

Doen!
Neem dan contact op met info@kenchaan.com voor meer
informatie of een (online) afspraak.
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