
Leiderschaps- en inspiratiereis 2023

BOMET - KENIA
25 maart – 1 april 2023

GA MEE OP REIS

ONTMOET DE MENSEN IN BOMET

WORD GEïNSPIREERD 

LAAT JE VERRASSEN!

Hart voor de zaak, hart voor de wereld

Inschrijven
Ben je geïnteresseerd in deze reis? Dan kun je dit aangeven via 
redeenkind.nl/groeipartnerreis2023 
Je kunt je via deze link ook gelijk inschrijven. Doe dit in elk geval 
vóór 4 februari 2023.

REISLEIDERS 
Henriet Seinen, Relatiemanager Zakelijke Markt
tel. 06 54 63 53 37
henriet.seinen@redeenkind.nl

Wilco Kruitbosch, Merkontwikkelaar St. Klimrek & Ondernemer
tel. 06 54 65 81 44
wilco@wilcokruitbosch.com 



Ontmoeten
Op 8 september 2022 hebben we ons nieuwe Groeipartnerproject in 
Bomet gepresenteerd op de bijeenkomst in Putten. De komende 7 jaar 
gaan we de verandering in dit gebied volgen. Hoe gaat het met leider 
Paul, moeder Mercy en boer Ismaël? Pakken ze hun kansen en gaan ze uit 
armoede groeien? Wat is het effect van het programma op het gebied 
en vooral: op de kinderen van Bomet? 

Ga mee op reis en leer Bomet en haar bewoners kennen. Voor hen is 
het enorm bemoedigend om te zien dat mensen uit Nederland speciaal 
naar Bomet komen om hen te bezoeken. Dat geeft hen inspiratie en 
kracht om zich verder te ontwikkelen. 

Ook ontmoeten we onze partnerorganisatie ADS (Anglican Development 
Service). Hun slogan is: To honour God and serve people. Zij leiden dit 
project en laten zien hoe het in zijn werk gaat.

Inspireren
Arjan Gosker, directeur en eigenaar van ELLLA (Een Leven Lang Leren 
Academie) zal met ons meegaan op reis en je laten nadenken over je 
eigen leiderschap. Leider ben je altijd, ook als je niet aan het roer van 
een bedrijf staat. In elke situatie heb je een andere rol, maar een eigen 
verantwoordelijkheid. Hoe kijk je hier tegenaan en hoe kun je hier zelf in 
groeien? In een aantal inspiratiesessies denken we hierover na. Dit zal 
jouw reis nog verder verrijken.

Verrassen
Kenia ga je voelen, ruiken en proeven. Naast inspiratie, ontmoetingen en 
nieuwe indrukken is er ook ruimte voor ontspanning. Zo gaan we fietsen 
in Karura Forest, maar ook op safari in het Masai National park.

We hopen dat je na de reis iets hebt ontdekt over leiderschap, maar ook 
over hoe concreet en zinvol het is om als Groeipartner bij te dragen aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 



Voor wie?
Deze reis is bedoeld voor de Groeipartners van Red een 
Kind. Daarnaast staat de reis open voor ondernemers die 
Groeipartner willen worden of al betrokken zijn bij andere 
projecten van Red een Kind. Er is plaats voor 15 deelnemers. 

Voorlopig reisschema
25 maart -  1 april 2023 

Praktisch
De prijs van deze reis is € 2.495,- p.p. (exclusief visum en eventuele 
vaccinaties).  Dit is de prijs op nacalculatie.

Voorbereiding
Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst leer je de reisleiders en 
medereizigers alvast kennen. Bovendien bespreken we met elkaar 
belangrijke thema’s, zoals omgaan met een andere cultuur en 
veiligheid tijdens de reis. Deze bijeenkomst is verplicht en staat 
gepland op zaterdag 11 maart 2023 van 10.00 - 14.00 uur op het 
kantoor van Red een Kind in Zwolle. 

Zaterdag  25 maart  Reisdag.

Zondag  26 maart  Kerkdienst en fietsen in Karura Forest.

Maandag  27 maart  Reis naar Bomet, bezoek   
 partnerorganisatie. ADS en het  
 programma.

Dinsdag  28 maart  Programmabezoek / leiderschapsessies.

Woensdag  29 maart  Programmabezoek / leiderschapsessies.

Donderdag  30 maart  Masai Mara, safari.

Vrijdag  31 maart  Terug naar Nairobi en vertrek naar  
 Nederland. 

Zaterdag  1 april  In de ochtend terug op Schiphol.
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