Onmacht en kracht in leven en leiderschap
De ongerepte en oeroude omgeving van de Okavango Delta
en andere wilderness parken in Botswana staat garant voor
een bijzondere ervaring. Al eeuwen lang zoeken mensen
‘wilderness’ gebieden op om tot bezinning te komen. Daar
deden profeten, – maar niet alleen zij – , hun diepe
ervaringen op of herstelden zij van een grote druk die zij op
hun schouders voelden rusten.
Er zijn er nog een paar van in de wereld. De Okavango delta is
er één van. Waarom de wilderness?
De ‘wilderness’ is een omgeving waarin je alleen maar ‘echt’
kunt zijn. De ‘wilderness’ zelf is echt. De natuur, de dieren,
de geluiden ’s nachts, het vuur, de stilte, is een geweldige
stimulans tot zelfreflectie, verdieping, heroriëntatie te
komen. Zowel voor het persoonlijke leven als in relatie tot de
zakelijke en leidinggevende verantwoordelijkheden.
‘Wat is de bron van waaruit ik leef en wat doet de bron met
mij?’ is een vraag waar deze omgeving je op een natuurlijke
manier toe brengt.
Deelnemers leren niet alleen zichzelf maar ook elkaar beter
en op een andere manier kennen. Wijsheid wordt gedeeld.
Nieuwe inzichten krijgen ruimte voor eigen leven en
functioneren.
De omgeving van de Okavango Delta helpt ons om dichter bij
onze ‘bron’ te komen, de sleutelfactoren voor samenwerking
en ondernemerschap. De natuur, de stilte en de groep geven

de deelnemers de rust en de ruimte om bij zichzelf
antwoorden te vinden op persoonlijk, privé en professioneel
gebied. Het programma maakt gebruik van de inzichten van
Ricardo Semler met zijn pleidooi voor vertrouwen in
organisaties en de U-curve theorie van Otto Scharmer. Elke
deelnemer kan daar via het boekje De kracht van jouw
bron van Jan Willem Kirpestein kennis van nemen.

Programma
Het programma bestaat uit een pre-bijeenkomst, een 7daagse trail, een reünie en een individueel landingsgesprek.
Individuele thema’s en professioneel/zakelijke thema’s
komen aan bod. Jan Willem Kirpestein begeleidt de groep.
Ter plekke wordt de groep begeleid door Alan McSmith, een
zeer ervaren ‘wilderness ‘guide uit Zuid Afrika die de delta
door en door kent, en lokale gidsen die met Alan
samenwerken en ons dieper de delta in brengen, voor het
‘wilderness camp’ van 4 nachten, met mokoro’s en voor
tenten en voedsel zorgen.

Inclusief ervaren gidsen:
 Alan McSmith en Jan Willem Kirpestein, overnachting
in hotel Johannesburg, wilderness camps,
eten in het basecamp en tijdens wildernesstrail,
exclusief drinken en fooien.
 Bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar als je over een
bedrijf beschikt.
 En het bedrag is all-in. BTW is niet van toepassing omdat
alles in Afrika gebeurt.

