// Ik heb ontdekt dat mijn geluk niet
langer afhangt van de zaken die me
overkomen, maar van de manier
waarop ik naar de dingen kijk.
Ik ben erin geslaagd om boven mijn
gekwetste zelf uit te stijgen en trots te
zijn op wie ik geworden ben door mijn
ervaringen met kanker.
(Deelnemer 2013)

// 10 dagen samen stappen, lachen,
zingen, huilen, sterren kijken... stil zijn.
10 dagen die me de kracht gaven om
grenzen te verleggen en die me de
moed gaven om grenzen te
aanvaarden. Ik ben teruggekomen als
een ander mens. Rijker, krachtiger,
met meer veerkracht.
(Deelneemster 2011)
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VOOR WIE//

DATA 2020//

voor iedereen (vanaf 18 jaar) die zelf kanker heeft of

Aanmeldingen (okt 2019 - febr 2020)

gehad heeft (of een andere langdurige ziekte - max.

Bewegingsprogramma - fysieke voorbereidingen

3 deelnemers), en die met of na zijn/haar (kanker-)

Intakegesprek (jan - apr)

verhaal opnieuw in beweging wil komen, letterlijk en

Startweekend, Lustin (4-5 april)

figuurlijk.

Sportmedische screening en facultatieve

In september gaat de 5de editie van de Monte

Ervaring hebben met tochten is geen vereiste. Het is

trainingsmomenten (mei – aug)

Perdido expeditie door. De voorbije 10 jaar

wel aangewezen dat je je aangetrokken voelt door

organisatorisch weekend, Lustin (4-5 juli)

startten we met mensen met/na kanker 4 maal

de natuur en het avontuur van deze tocht. Wees je

10-daagse, Spaanse Pyreneeën (3-13 sept)

een traject, waarin een tocht in de Spaanse

ook bewust van het feit dat het een tocht is met

Opvolgweekend, Lustin (14-15 nov )

Pyreneeën werd ondernomen.

beperkter comfort (bv. slapen op een dunne matras

Deze expeditie is geen tocht in rechte lijn van

in een berghut). Bij deelname met (para)medische

de voet tot aan de top van de berg. Het is wel

behandelingen (bv. een stoma, persoonlijk dieet,

een

nood aan regelmatige kinesitherapie,…) bekijken we
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programma

dat

bestaat

uit

kortere

Als je besluit om deel te nemen, is het belangrijk dat
je gans het traject doorloopt.

tochten, met mogelijk een beklimming naar de

samen wat mogelijk is.

top van de Monte Perdido of een andere top,

Je moet minstens een gemiddelde conditie hebben

PRIJS//

maar dit is geen ‘must’. De weg kan

opgebouwd tegen de start van het 10-daagse

Outward Bound en externe sponsoring maken het

programma in de Pyreneeën, zodat het je mogelijk

mogelijk dat deelnemers aan een voordeeltarief

maakt deel te nemen aan een meerdaagse tocht in

kunnen inschrijven. Naar eigen draagkracht, kies je

de bergen (tochten met dagrugzak met gewicht naar

als deelnemer voor één van volgende drie formules:

eigen kunnen). We bekijken samen met jou hoe je

€ 3000 / € 1500 / €300

voldoende fit kan zijn tegen de expeditie.

Inbegrepen in deze bijdrage: professionele Outward Bound

belangrijker zijn dan het doel.
Het hele traject wordt vormgegeven vanuit
Adventure Therapy. Deze begeleidingsvorm is
een

specifiek

format

waarin

deelnemers

avontuurlijke activiteiten beleven met de
therapeutische intentie om herstel, groei &

begeleiding door 2 begeleiders tijdens al de meerdaagse

inzicht mogelijk te maken.

programma’s in België en het 10-daags programma in
Spanje, het gebruik van actiemateriaal en –terreinen,

We werken met een kleine groep van max. 12

voeding, accommodatie (inclusief eventueel gebruik van

deelnemers.

tenten),

transport

ondersteuning,

ZIN OM DEEL TE
NEMEN?//

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via mail
(lynn.vanhoof@outwardbound.be). Na selectie uit de
aanmeldingen, word je uitgenodigd voor een
intakegesprek in januari - februari 2020.
Outward Bound beslist op basis van de
intakegesprekken en de resultaten van de medische
screening wie kan deelnemen.

tijdens

verzekering

het

programma,
van

de

logistieke

deelnemers,

organisatiekost.

Indien je financiële situatie niet toelaat deel te nemen,
aarzel dan niet ons te contacteren voor een gespreide
betaling of individuele sponsoring. Elke aanvraag
wordt individueel en vertrouwelijk behandeld.

