Female Leadership
Journey
De kracht van de ontmoeting.

De Female Leadership Journey was een fantastische ervaring. Tien dagen op pad in een prachtig land met een groep heel verschillende en
prachtige vrouwen. De reis was een heerlijke combinatie van tot jezelf komen (met yoga en meditatie en werken aan je persoonlijk leiderschap),
verbinding, (met mezelf, met de vrouwen op reis en met de vrouwen die de microkredieten ontvangen), cultuur en ook heel veel lol en
gezelligheid. Van alle trainingen die ik in mijn leven gedaan heb was deze reis met stip de meest impactvolle.
Ik kan iedereen aanraden om jezelf dit te gunnen! Gaby Bruggink

Onze aanpak
De professionele coaches van LAB voor Leiders leren
je hoe je op basis van het Multi Dimensionaal
Systeem®, vanuit het fysieke, emotionele, mentale en
spirituele niveau van Zijn, alles van jezelf kunt
gebruiken om zowel beroepsmatig als privé meer

De reis
Samen met een groep hoogopgeleide vrouwen ga je op reis naar een van de
landen in Azië waarin Microkrediet voor Moeders vertegenwoordigd is en
vrouwen helpt om een onderneming op te zetten om zo in eigen onderhoud en
dat van hun gezin te kunnen voorzien. Je stapt uit je vertrouwde omgeving in
een wereld waar leiderschap op een andere manier wordt ingevuld. Tijdens de
reis maak je kennis met een groep vrouwen die met een krediet hun eigen
onderneming zijn gestart. Uiteraard is er tijdens de reis alle gelegenheid voor
ontmoetingen met de lokale bevolking, cultuur en natuur.

balans te ervaren, doelen te stellen en resultaten te
behalen. Je wordt niet alleen mentaal of emotioneel
geprikkeld, maar ontdekt ook hoe je bewuster
kunnen luisteren naar je lichaam. Belangrijke
programmaonderdelen zijn workshops waarin
thema’s als leiderschap, vrouw-zijn en balans tussen
werk en privé worden belicht. Daarnaast is er
dagelijks aandacht voor yoga, mindfulness en
meditatie. Gedurende de reis is er ruimte voor
individuele coaching.

De ontmoeting
Microkrediet voor Moeders
Als je naast werken aan je persoonlijke ontwikkeling ook nog iets kunt betekenen voor
de wereld om je heen, dan vinden we dit minstens zo waardevol. Samen met
Microkrediet voor Moeders heeft LAB voor Leiders dit 10-daags leiderschapsprogramma ontwikkeld, dat door de kennismaking met de vrouwen uit Azië
een extra dimensie krijgt. Met jouw deelname aan het programma help je een

aantal vrouwen een onderneming te starten.

Krachtig en effectief
De Female Leadership Journey is een 10daagse ontdekkingsreis naar jouw potentieel.
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De eerstvolgende reis is van
4 tot 14 januari 2019 naar Noord-Vietnam
Elk jaar bezoeken we een ander land en project. Tijdens de komende reis ontmoet je

Meer weten?
We organiseren open inspiratieavonden op 28
juni, 6 september en 8 november 2018.

een aantal van de vrouwen van onze partner in Noord-Vietnam, die met behulp van
microkredieten een klein bedrijf zijn gestart om in hun levensonderhoud te voorzien:

Je komt dan alles te weten over de reis naar
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‘De Kracht van de Ontmoeting’. Ook ontmoet je

werkt bij de allerarmsten in een andere cultuur.

andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via
www.microkredietvoormoeders.org.
Persoonlijk contact
Wil je meer weten over de reis en het
programma maar heb je geen gelegenheid de
inspiratieavond bij te wonen? Bel of mail gerust
met ons.
Heidi Termorshuizen, 06 21473900

Financieel
De kosten van deze reis zijn vanaf EUR 3.995 voor vroegboekingen tot 15 september
2018. Daarna wordt de reissom EUR 4.250. Dit is inclusief vliegticket, (meerpersonen)
accommodatie, maaltijden, alle programmaonderdelen, transport en donatie aan
Microkrediet voor Moeders.

htermorshuizen@microkredietvoormoeders.org
Anita Tamming, 06 46266575
anita@labvoorleiders.nl

Donatie
De reissom komt deels ten goede aan
Microkrediet voor Moeders. Met deelname aan
deze reis zorg je ervoor dat door kansarme
vrouwen nieuwe ondernemingen gestart
kunnen worden. Daarmee geef je hen en hun
gezin een betere toekomst.
Je ontwikkelt als reisdeelnemer zo niet alleen je

Dit levert de Female
Leadership Journey op:
-

Ontwikkeling vrouwelijk leider- en
ondernemerschap
Een betere balans tussen werk en privéleven
Vormgeven passies, missie en identiteit
Zichtbaar maken ambities, talenten en kwaliteiten
Vergroten van vitaliteit en energie
Inspiratie opdoen binnen andere culturen
Een onvergetelijke ervaring

eigen leiderschapsvaardigheden, maar helpt
tegelijkertijd anderen aan een betere toekomst.

Reisorganisatie
Deze reis wordt mogelijk gemaakt door
betrokken sponsoren en vrijwilligers. Zo is
Namasté Reizen al vanaf 2012 onze vaste
partner voor de Female Leadership Journey.

