"Stress Release" Jungle Retreat
voor jongeren van 18-24 jaar
KOM WEER TOT JEZELF EN NIEUWE INZICHTEN IN
7DAGEN

RETREATS@CLIPCONSULTANCY.COM

DE VOORDELEN
*
*
*
*
*
*
*
*

BUITEN JE COMFORT ZONE
GEWELDIGE ERVARING IN DE ONGEREPTE NATUUR
CULTURELE EN HISTORISCHE ERVARING
REFLECTEREN
RECHARGEN
GENIETEN
LAAT JE INSPIREREN
KOM TOT RUST & RELAX
KRIJG NIEUWE LEVENS INZICHTEN
EEN NIEUWE VERSIE VAN JEZELF
PRAKTISCHE HANDVATTEN OM WEER VERDER TE
GAAN
DEEL JE ERVARINGEN MET JE PEERS EN LEER OOK
VAN HEN

"Stress Release" Jungle Retreat
voor jongeren van 18-24 jaar

ERVAAR!
EEN 7 DAAGSE "KOM TOT RUST, INZICHT & MOTIVATIE
EN HERPAK JEZELF EN JE LEVEN" RETREAT IN DE
AMAZING AMAZON JUNGLE OF TROPICAL SURINAME

RETREATS@CLIPCONSULTANCY.COM

RAAK JE STRESS KWIJT & KRIJG WEER ENERGIE OM JE LEVEN AAN TE PAKKEN
De transitie van adolescentie naar volwassenheid kan uitdagend en overweldigend zijn. Je gaat naar een nieuw leven van keuzes maken
voor de toekomst, meer verantwoordelijkheden en besluiten nemen. Helaas resulteert de stress die deze levensfase met zich meebrengt
voor veel van hen in een burnout, bijna burnout of depressie. Ze zien door de bomen het bos niet meer en weten niet meer waar te
beginnen.
Mijn naam is Ruth Sinkeler (1972), een CTI certified leadership trainer.
Laten mijn team en de natuur jouw bron van inspiratie zijn tijdens deze 7 dagen in de mooie, ongerepte, relaxerende tropische jungle van
Suriname. Wij zijn tot jouw beschikking als leiderschap trainers en inspiratie experts. We hebben persoonlijke ervaring met burnout en
ook met hoe wij eruit gekomen zijn. Kom weer tot jezelf, leer nieuwe culturen kennen, meer over de historische banden tussen Suriname
en Nederland en dat allemaal in je eigen taal. Ga naar huis met een uitgerust lijf en hoofd. Vol met nieuwe inzichten en praktische tools om
je leven op te pakken. We werken in kleine groepen van maximaal 8 personen.
Er staan 2-3 trainers op de groep
RETREATS@CLIPCONSULTANCY.COM

THE 7 DAY PROGRAM

Day 1:
Aankomst in Suriname
Diner met het coachteam
Day 2:
Reis naar het binnenland( de jungle) met bus en
boot
Lunch
Jungle wandeling
Inspiratie sessie
Ontspannen in de sula.
Diner
Avond programma
Day 3:
Bezoek aan Marron dorp
Training sessie
Lunch
Inspiratie Mastermind sessie
Ontspannen in de Sula/ relaxen
Diner
Het Inspiratie Spel

THE 7 DAY PROGRAM

Day 4:
Ochtend in de Sula ten afscheid
Jungle evaluatie sessie
Lunch
terug naar de stad
Diner
Avond programma
Day 5:
Plantation days
Plantage history wandeling
Lunch
Inspiratie sessie
Swamp toer
Diner en kampvuur sessie
Day 6:
Plantage fietstoer
Lunch
Back to life training sessie
Diner
Avond programma
Day 7
Vroeg weer naar de stad
Evaluatie lunch
Vertrek

De investering

$ 5995,Inclusief: Accommodatie in de stad, jungle retreat
arrangement, alle eten & drinken gedurende de
retreat, airport shuttle service; alle training sessies,
excursies & inspiratie sessies. Je retourvlucht naar
en van Suriname. (PBM) JAP Airport.

Exclusief: Gele Koorts en andere vaccinaties
verplicht, Visum en prive budget
Je retreat data worden bepaald vooraf. Je kunt je
aanmelden voor de voor jou geschikte datum. De
groep is minimaal 2 en maximaal 8 personen.
CLIP Training & Consultancy behoudt zich het recht
voor om het programma en de locaties te wijzigen
afhankelijk van de groep en de beschikbaarheid in
de resorts.

RUTH SINKELER
DIRECTEUR CLIP TRAINING& CONSULTANCY NV

Ruth Sinkeler (1972) is een ras ondernemer die haar eerste onderneming startte
op 25 jarige leeftijd. Gedurende de afgelopen 20 jaar heeft ze honderden
mensen ge-coached, getraind, gemotiveerd en hen naar hun persoonlijke of
zakelijke verandering geleid. Waarvan bijna 10 jaar vanuit haar eigen
reïntegratie bureau in Amsterdam. Zij is business leiderschap expert, trainer,
motivational speaker en schrijver van twee management boeken. De methode
en inzichten van wat zij Sexy Leiderschap noemt zijn door haar ontwikkeld en
worden geïmplementeerd in haar werk. Sexy Leiderschap is een eenvoudige 5
stappen methode die leidt naar meer zelfinzicht, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen
en het juiste gebruik van iemands capaciteiten.
Zij is grondlegger en directeur van CLIP Training & Consultancy NV en
RULOU.biz NV
Na 32 jaar in Nederland gewoond te hebben, is zij in november 2015
teruggekeerd naar haar thuisland Suriname en werkt van daaruit in Suriname en
in het Caribisch gebied.
Een van haar motto's: To be inspired is great. To inspire is incredible!
photocredits PDF: Zoue H., Frederiksdorp, KniniPaati,Oxygen Resort

CHRISTIO WIJNHARD
SENIOR COACH

Christio Wijnhard (1977) omschrijft zichzelf als een multi-potentialist. “Er is
gewoon veel waar ik mijn ei in kwijt kan. De rode draad daarin is altijd ‘de
mens’!”. Werken met mensen, hen helpen het beste uit zichzelf te halen en hen
leren hoe zij kunnen navigeren en gedijen in een wereld die veeleisend kan zijn,
is waar hij zijn energie en voldoening uit haalt.
Na meer dan twintig jaar in Nederland te hebben gewoond, besloot Christio
terug te keren naar zijn geboorteland Suriname. Momenteel woont hij er alweer
7 jaar en heeft zich in die tijd vooral gefocust op het werken met jongeren maar
ook met volwassenen in moeilijke situaties.
Hij heeft een achtergrond in kunst, theater (zowel voor als achter de schermen)
en gebruikt die ervaring in het werk als coach en trainer, zowel in individuele
sessies als tijdens retreats. “Dat zijn bijna magische momenten. Wanneer
iemand begint als persoon B maar vertrekt als persoon B+++.” Tevens werkt hij
als journalist voor diverse Surinaamse media in Suriname en heeft hij een
wekelijkse column.
“Zijn motto is Share to Inspire. Iedereen heeft een verhaal dat het delen waard is
en hij leert mensen graag zichzelf en hun eigen verhaal te waarderen en, naar
behoeven, te delen met anderen.
"In alles zit een les die we van elkaar kunnen leren.”
photocredit foto Christio: Harvey Lisse

SURINAME
Suriname, officieel de Republiek Suriname, is een republiek aan de
noordkust van Zuid-Amerika met als hoofdstad Paramaribo. Het land
was van 1667 tot 1954 een kolonie van Nederland en daarna een land
binnen het Koninkrijksverband. Op 25 november 1975 werd
Suriname onafhankelijk. De Surinaamse bevolking bestaat uit
meerdere etnische groepen waarvan er geen een absolute
meerderheid vormt. De voertaal en officiële taal is het Nederlands,
terwijl ook het Surinaams, oftewel Sranan(tongo), belangrijk is. Verder
zijn er een aantal lokale talen in gebruik.De republiek heeft een
oppervlakte van 163.820 km², een kustlijn van 386 km en grenst
aan Brazilië, Guyana en Frans-Guyana. Het landschap bestaat uit
moerassen en heuvellandschappen met in het zuiden en midden
verschillende bergketens. Het land is grotendeels bedekt met tropisch
regenwoud en wordt doorsneden door een aantal rivieren die van het
zuiden naar het noorden lopen, zoals onder andere de rivier
de Suriname.
In Suriname worden twintig talen gesproken.
Het Nederlands is de officiële taal. Samen met
het Sranantongo (Surinaams), een wijdverspreide contacttaal, geldt
het als lingua franca van Suriname. Het Sranantongo is een creoolse
taal die hoofdzakelijk gebaseerd is op het Engels, en ook een grote
Nederlandse invloed heeft; dat wil zeggen dat de (kern)woordenschat
grotendeels van het Engels en Nederlands afkomst zijn. De taal is
echter moeilijk voor sprekers van het Engels en Nederlands
verstaanbaar vanwege een afwijkende uitspraak. Daarnaast zijn er
invloeden vanuit het Portugees, Spaans en Afrikaanse talen. De
meeste Surinamers zijn meertalig: de verschillende bevolkingsgroepen
van Suriname spreken in veel gevallen hun eigen moedertaal, het
Nederlands en eventueel ook nog Sranan(tongo).

bron: wikipedia

