
Inspiratiereis 
door Marokko

Ontdek de rust in jezelf



Stress. Bijna driekwart van alle Nederlanders 
heeft er last van. En dat wordt voornamelijk 
veroorzaakt door situaties op de werkvloer 
en sociale druk. Verlang jij ook zo naar rust?

Deze intensieve achtdaagse rondreis door 
Marokko leert je omgaan met spanning en 
stress.  Door te reizen neem je afstand van 
jouw dagelijks leven. Zo ontstaat er ruimte 
om op een andere manier naar situaties 
te kijken. Onderzoek je eigen patronen en 
ontdek waar jouw kracht ligt. 

De omgeving maakt dat je letterlijk en 
figuurlijk in beweging komt. Dwalend door 
de oude stad van Marrakech worden al je 
zintuigen geprikkeld. De adembenemende 
bergen en de eindeloze leegte in de  
woestijn brengen je dichter bij jezelf.

Met behulp van trainingen, praktische  
oefeningen en het delen van ervaringen 
met andere deelnemers zet je stappen 
in jouw ontwikkeling. Daarbij word je  
begeleid door twee ervaren trainers.



Het programma bestaat uit:










Kennismakingsgesprek (vooraf)
Achtdaagse reis van Marrakech 
via de woestijn naar Agadir
Groepstrainingen
Individuele coaching
Overnachtingen in een tentenkamp
Kook- en meditatieworkshops
Boksclinic in de woestijn

Vertrekdata 2020:

▪  21 maart
▪  24 oktober

Praktische informatie:

▪  Per groep zijn 12 plekken beschikbaar.  
▪  Deze reis kost 1.995 euro, inclusief   
     lokale transfers, overnachtingen,  
     maaltijden en verblijf in de woestijn.
▪  De consumpties en vliegtickets van en     
     naar Marokko zijn voor je eigen rekening.



      debby@debbytol.nu                                      contact@reneluisman.nl
       06-83970475                                                               06-27102061
       www.debbytol.nu/marokko             www.reneluisman.nl/marokko

Wil je mee op reis door Marokko of heb je nog vragen? 
Op onze site vind je meer informatie over deze reis. Voor vragen kun je ons bellen  
of mailen. Per reis zijn er 12 plekken beschikbaar, dus wacht niet te lang. 

Debby Tol - Training, Coaching & Advies    Rene Luisman Training & Coaching

'De prachtige Sahara woestijn heeft alles wat een mens nodig 

heeft. De boxles was een geweldige ervaring en heeft mij inzichten 

gegeven die ik nodig had. Deze reis is een cadeau voor jezelf. 

Samen met de trainers ontwikkel je door in je eigen persoonlijke 

groei en kom je sterk en veerkrachtiger terug.' - Sandy


