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Obbaya is een aanbod Adventure Therapy

voor Aya’s tussen 18 en 39 jaar met/na

kanker. Op een nu eens speelse, dan weer

uitdagende en avontuurlijke manier ga je

samen in een groep van lotgenoten op zoek

naar wat je kan, wil, hoopt en droomt, maar

ook naar datgene waar je tegen aan loopt en

waar je overheen wil geraken… Een

zoektocht naar de positieve kern van wie je

bent en wat je kan na de ervaring van

kanker. En dat altijd op maat: je hoeft geen

atleet te zijn voor een Obbaya-programma. 

2 km kunnen wandelen volstaat. Als je

twijfelt aan je fysieke mogelijkheden of

beperkingen omwille van je ziekte, neem

gerust contact met ons op.

VRAGEN & 

INSCHRIJVEN?
Stephanie.Aertsen@outwardbound.be

tel: 016/235172
 

“Ik heb mij gedragen, begrepen en
gesteund gevoeld door iedereen. 
De Monte Perdido heeft zijn doel
bereikt. Ik heb mijn kracht, mijn

lichaam en mezelf teruggevonden.”
 

Deelneemster Monte Perdido

 

ONTDEK JE KRACHT 

EN GRENZEN 

NA KANKER & VERLIES//

VEERKRACHT EN 

VERBINDING//

i.s.m. Lost & Co 

van 6 t.e.m. 8 maart 2020

Een weekend voor jongvolwassenen met

een verlieservaring rond natuurlijke

transitieprocessen en onvermoede kracht

i.s.m. Kristel Mulders (Jessa Ziekenhuis) 

van 24 t.e.m. 28 augustus 2020
Een vijfdaagse groeiweek op het einde van de

zomervakantie rond relaties, intimiteit, mentale

en fysieke veerkracht. Voor Aya's die zelf

kanker of een andere langdurige ziekte (tot

max 3 dlnrs) (gehad) hebben.

MONTE PERDIDO//
van april tot november 2020
Een langlopend groeitraject voor volwassenen

met/na kanker (of een andere langdurige ziekte

- max. 3 deelnemers) van alle leeftijden met als

uitsmijter een tiendaagse expeditie naar de

Spaanse Pyreneeën in de eerste helft van

september

KENNISMAKINGSDAG

ADVENTURE THERAPY

VOOR

ZORGPROFESSIONALS//
op vrijdag 17 januari 2020
Naast kennismaking met enkele activiteiten

geven we ook een algemene toelichting

omtrent adventure therapy & de Outward

Bound programma’s

OBBAYA IN 2020


