
SPIEGELREIS KAAPSTAD ZUID AFRIKA

ONVERGETELIJKE PERSOONLIJKE REIS 
Spiegelreis Zuid Afrika: met een groep van 8 personen      
(4 koppels of 8 individuen) naar Kaapstad. 
Vanuit indrukwekkende ervaringen in en om Kaapstad 
komen tot zelfreflectie, inzichten en persoonlijke missie en 
doelen. 
Na afloop van de reis houden we contact door middel van 
‘buddy’s’ en op 4 terugkom(zon)dagen. Doel is om een 
stap verder te komen dan het ‘ah’ en ‘oh’ tijdens de reis. 
Op afstand stil staan, terugkijken en vooruitblikken, 
herijken en (nieuwe) doelen stellen. Je komt verrijkt terug. 
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SPIEGELREIS                 
ZUID AFRIKA

ROBBEN ISLAND
 BLIKJESDORP
HENK PEPPING
 NARD KRONENBERG


Wanneer? 

Februari 2018 

Periode van 

9 februari tot  

21 februari



SPIEGELREIS KAAPSTAD ZUID AFRIKA

Ervaringen deelnemers 

De toegevoegde waarde, waarom zij anderen deze reis ook gunnen 
en het verschil met een ‘gewone’ reis. 

Dagelijks de opdrachten die je meekrijgt, waardoor je bewuster 

gaat kijken, luisteren, voelen wat er met je gebeurt. 

Bewust worden van je zelf en de ander doordat het met elkaar 

gedeeld wordt. Om deze reden zou ik ieder ander gunnen zodat 

mensen bewuster in het leven komen te staan. 

Meerwaarde: Delen, lege rugzak gevuld. 

Omgeving + intrinsieke  ervaringen.  

Gezin van Frank laat zien dat ‘t (zwart en blank) wel kan. 

Door beleving in relatieve rust ver van huis neem je makkelijker 

besluiten. Reis zonder ‘geregel’ door jezelf: geeft ruimte. 

Persoonsontwikkeling, het gaat ergens over 

Delen met de groep, emotioneel, veilig 

Beleven wat discriminatie betekent 

Het spiegelen met de buddy, blijven werken aan jezelf 

Bewuster in het leven staan 

De situatie daar van dichtbij gehoord, niet verwacht dat er anno nu 

nog zo’n situatie was qua politiek, mensenrechten. 

Een ‘gewone’ reis geeft niet de kans om je zo een kijkje te gunnen 

achter de schermen. 

Om op een positieve open manier naar jezelf kijken en hiervan 

leren, zonder je te hoeven ‘schamen’ voor je eigen gedrag 

Vooral positiviteit en open benadering 

Niet willen missen, deze reis heeft voor iedereen meerwaarde 

Een gewone reis beleef je als fantastisch maar na thuiskomst is alles 

weer snel bij ’t oude en nu blijven we spiegelen althans een jaartje 

De warmte, de band, het delen. 

De sfeer was een ongezochte vondst. Kun je niet voorspellen of 

regelen. Ontstaat. We hebben een ‘gedeeld verleden’ door deze 

reis. Compact, intens, afstand en diepgang. 

Oh en ah voorbij. 
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Ongezochte 

vondsten

Wat kost het? 

Reis van 10-12 dagen, exacte 

planning volgt € 3500,- all 

inclusive. 

Vliegtickets, entrees, logies, 

lunch & diners, vervoer, 

programma, 2 trainers,   

Keuze & Communicatie Box, 

fotoboek, 4 terugkomdagen.


