Trails voor en door Kenchaan
• Kenchaan facilitators organiseren per jaar een aantal
nature trails in Zuid-Afrika om op deze wijze geld in te
zamelen (zie website voor data).
• Met dit geld organiseert Kenchaan trails voor de lokale
bevolking. Dankzij de trails ervaren zij de waarde van de
natuur rondom hun communities. Daardoor groeit bij hen
het besef en ontstaat de wens om ‘hun’ natuur te
beschermen.

Doel nature trail
• Het doel van nature trails vanuit Nederland is tweeledig.
Door mee te gaan ondersteun je het werk van Kenchaan
Foundation om de unieke Afrikaanse natuur te
beschermen. Tegelijkertijd is de trail een middel om
tot je essentie te komen in de schitterende wildernis van
Zuid-Afrika.

Doelgroep
• De trail is voor natuurliefhebbers (individuen of groepen
met een minimumleeftijd van 16 jaar) die Kenchaan een
warm hart toedragen, avontuurlijk zijn en erop
vertrouwen dat de natuur je iets bijzonders gaat brengen.

In Nederland
• De facilitator houdt met belangstellenden een gesprek
over de persoonlijke motivatie om mee te gaan en over
zaken als gezondheid en fitheid
• Ongeveer zes weken voor vertrek organiseert de
facilitator de eerste bijeenkomst met de trailgroep van
vijf, zes of zeven personen. Doel: elkaar leren kennen,
praktische zaken doorspreken en vragen stellen. We staan
dan ook stil bij het mentale aspect van de trail, de natuur
als spiegel voor ontwikkeling.

Nature trail
• De begeleiding is in handen van twee Zuid-Afrikaanse
gidsen en een Nederlandse facilitator
• De nature trail is een trektocht door de ongerepte
wildernis, deels in stilte, die zorgt voor een levensveranderende ervaring
• We nemen alleen mee wat noodzakelijk is (dus geen
telefoons, horloges, computers, boeken, etc.) en we
dragen alles zelf in rugzakken
• We leven in het ritme van de natuur – van zonsopgang tot
zonsondergang
• We overnachten in de natuur onder de sterrenhemel
• We zijn in harmonie met dieren en natuur, met respect
voor de omgeving

Tijdlijn nature trail
• Intake met de facilitator en besluit om mee te gaan
• Ontmoeting met de trail groep – mentale en praktische
voorbereiding
• Vertrek uit Nederland – overnachting op vliegveld
Johannesburg
• Aankomst in Durban op zaterdag – transport met de
wildernisgidsen naar iMfolozi Game Reserve en een
overnachting in een lodge
• Start van de trail – 6 dagen en 5 overnachtingen in
iMfolozi Game Reserve
• De laatste overnachting na de trail vindt plaats in een
lodge bij de zee
• Lunch in Durban area op zaterdag en vervolgens naar het
vliegveld van Durban om naar huis te vertrekken
• Na een aantal weken een reünie met de groep. Dan delen
we ervaringen, eventueel gezette stappen en bespreken
we een eventuele inzet voor Kenchaan

Investering Kenchaan
nature trail
• Ongeveer € 2.600,- per persoon, excl. de vlucht naar Durban van ca.
€ 850,-. De uiteindelijke investering hangt met name af van het aantal

deelnemers en de wisselkoers van de Zuid-Afrikaanse Rand
• Van dit bedrag gaat € 500,- naar Kenchaan Foundation. Met deze
donatie ‘sponsor’ je mensen uit de communities rond de Wildparken
om op trail te gaan
• De trailkosten van de Nederlandse Kenchaan facilitator worden
gedragen door de groep. De facilitator ontvangt geen fee

In Imfolozi
• De gidsen zijn de leiders van de trail in de wildernis
• Na de eerste nacht in de lodge doen we onze eigen en gezamenlijke
spullen in de rugzakken, die dan 15 tot 20 kg wegen
• We vertrouwen het proces en er is geen vast programma in de
wildernis. Er is ruimte voor ‘zijn’, schrijven en dialoog
• We houden councils met een talking stick op momenten die erom
vragen

Kenchaan Foundation zet zich in voor het behoud van de
unieke Zuid-Afrikaanse natuur en wildernis.
We financieren en ondersteunen projecten die erop zijn
gericht om de lokale bevolking te betrekken bij de
ontwikkeling van de natuurparken. Door hen de waarde
te laten inzien van de natuur en tevens nieuwe kansen te
bieden op het gebied van werk en inkomen, creëren we
een situatie waarin natuurbehoud en groeiende welvaart
hand in hand gaan.

KENCHAAN.COM
Meer informatie:
Andries van Rozen – 06 55 30 51 11

