Persbericht I
DROMEN
VOOR WEESKINDEREN IN NEPAL
Benefietavond bij Radio Kootwijk:
Van Dromen naar Doen

Utrecht 23 september 2013. Zaterdagavond 12 oktober organiseert Mountain Child Care een
benefietavond met een bijzonder droomprogramma. Naast een prachtige line-up met onder
meer een optreden van Theatergroep Plezant, worden dromen geveild en koppelt een
droommakelaar de dromen van gasten. De locatie is al even uniek als de avond; de

Theaterloods bij Radio Kootwijk, middenin de uitgestrekte bossen, heideheuvels en
zandverstuivingen van de Veluwe. Met de opbrengst van de avond kunnen Nepalese
weeskinderen deelnemen aan het Mountain Child Care programma.
Een avond voor iedereen die durft te dromen en die je leven kan veranderen.
Droommakelaar en dromenveiling Van Dromen naar Doen
Gedurende de avond verbindt een droommakelaar de gasten. Deelnemers mogen hun droom
op het podium delen, de makelaar gaat vervolgens op zoek naar gasten die de droom
kunnen waarmaken of met hun expertise de dromers op weg kunnen helpen. Daarnaast
veilen veilingmeester Walter Supèr en notaris Mr. Sandra Viveen van Notea meer dan 20
objecten. Alle objecten zijn door vakmensen geschonken; van een sessie coaching met
paarden of een workshop storytelling door Marketresponse directeur en trainer Willem
Brethouwer tot een kijkje achter de schermen bij het Metropole Orkest.
Theatergroep Plezant, Professioneel Dromen en een Wereldpremière
Theatergroep Plezant speelt de Dichter, de Dromer en de Drummer. Vijf mannen over werk,
leven en liefde. Een muzikaal theaterprogramma met een topbezetting door één acteur en
vier muzikanten. Tevens vertelt drs. Sander Tideman, van de Nyenrode Business Universiteit,
over de relatie tussen dromen en effectief leiderschap en vindt de wereldpremière van de
documentaire ‘Quest Trek’ van Lizzy Overdevest plaats. Een documentaire over de magie van
de Quest Trek in Nepal. De uitstekende cateraar Délicat (www.traiteurdelicat.nl) uit
Apeldoorn verzorgt de hele avond belangeloos de catering. Quest Trekkers, jongeren van 17
t/m 23 jaar presenteren zichzelf en onderdelen van het programma.
Mountain Child Care
Stichting Mountain Child Care organiseert persoonlijk leiderschapsprogramma’s in de
Himalaya (Quest Treks); professioneel, zorgvuldig en gepassioneerd. Dat doet ze voor
Nepalese jongeren zonder ouders en Nederlandse jonge mensen die hun drijfveren
wandelend willen onderzoeken. Een Quest Trek is een fysiek uitdagende trekking die

jongeren in korte tijd in staat stelt om helderheid te krijgen over wat ze werkelijk willen doen
in studie, werk en leven. Het gebruik van de overweldigende natuur en innovatieve
technieken als Theory U, Motiverende Gespreksvoering en Co-active coaching, stimuleert
duurzame gedragsverandering en authentiek leiderschap. Inmiddels zijn 15 Nederlanders
meegegaan en begeleidt de stichting ruim 200 Nepalese jongeren zonder ouders of thuis.
O.a. de 27 ‘pionier brekers’ van Breekjaar dat vandaag in Utrecht officieel door Wethouder
van Onderwijs Jeroen Kreykamp wordt geopend, zullen de tocht lopen.
www.mountainchildcare.org
Met een sponsorkaart voor de dromenveiling investeert een bezoeker in deelname van een
Nepalese jongere aan het Mountain Child Care programma. Een sponsorkaart kost € 100,-.
Aanmelden
Geïnteresseerden ontvangen een informatieboekje over de dromenveiling. Aanmelden kan
op verschillende manieren:
• via de Facebookpagina van Mountain Child Care MountainChildCare
• door een email te sturen naar: info@mountainchildcare.org of
• Telefonisch: 06-22 047 996

Noot voor redactie
Voor persvragen, accreditatie, beeldmateriaal en interviews kunt u contact opnemen met
Mark Simons, mark@mountainchildcare.org, 06-40 21 98 30
Locatie: Radio Kootwijk, de Theaterloods, Radioweg 1 Gebouw G.

