Ben jij benieuwd naar jouw eigen talenten en wil je
graag ontdekken wat je wilt doen in je leven? Ga dan
met ons mee op Quest Trek! Een unieke ervaring om
met 11 metgezellen jouw talenten te ontdekken tijdens
een zesdaagse trektocht door de Achterhoek.

Wat doet Mountain Child Care?
Wij denken dat iedereen een bijzonder talent met zich mee draagt. Wij ontwikkelden in de Himalaya met
succes een persoonlijk leiderschapsprogramma voor straat- en weesjongeren en introduceren dat nu in
Nederland. Waarom doen we dat? Zodat jij even uit de dagelijkse routine kunt stappen, een toffe groep
jonge mensen ontmoet, jouw rode draad in je leven ontdekt en kunt bedenken wat je écht wilt gaan
doen als je straks je diploma op de middelbare school hebt behaald.
Hoe werkt Mountain Child Care?
Mountain Child Care gelooft dat echte verandering van
binnenuit komt. Het gebruik van overweldigende natuur,
paardencoaching en innovatieve technieken als Theory U,
Motiverende Gespreksvoering en Co-active coaching helpt
daarbij. Even geen FB, even geen vrienden, maar aangenaam kennismaken met jezelf. Een deelnemer schreef
over tocht: “De Quest Trek bracht me veel zelfinzicht en
vertrouwen in mezelf”. De Dalai Lama noemde het “wonderful”. De bewezen werkwijze zorgt ervoor dat je niet
alleen weet wat je wilt, maar dit ook gaat waarmaken.
Daarmee vormen de vijf dagen voor velen een life chan-

ging experience.
Kan ik mee op Quest Trek?
Ben je tussen de 17 en 23 jaar? Dan kan jij mee op Quest Trek. Je hoeft geen ervaren wandelaar te zijn.
De eerst volgende Quest Trek vindt plaats van 22/2/2015 v.a. 17.00 uur t/m 27/2/2015 16.00 uur.
Daarnaast organiseert het team van Mountain Child Care Quest Treks op maat voor partnerorganisaties. Wil je liever naar Nepal, dan zijn er jaarlijks in april, mei, november en december zes vertrekdata
voor de Quest Treks Nepal. Een Quest Trek Young Leadership kost €650,- ex BTW. Dit bedrag is inclusief alle maaltijden, overnachtingen en drie professionele begeleiders. Je draagt je eigen rugzak (minimaal 60 liter). Na aanmelding ontvang je een materiaallijst.
Wil jij graag op Quest Trek? Wil jij je eigen talenten verder te ontdekken en om een onvergetelijke
ervaring opdoen? Meld je aan door een email te sturen naar info@mountainchildcare.org, of check onze
website voor meer info!
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