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in samenwerking met:

De Three Peaks Challenge

Peaks

Daar sta je. Omgeven door rotsachtige
bergen. Boven je hangen mistige wolken.
Het uitzicht is adembenemend en de
vrijheid die je voelt onbeschrijflijk. Je kijkt
om je heen en langzaam dringt het tot je
door dat je de drie machtige bergen Ben
Nevis, Snowdon en Scafell Pike in 24 uur
hebt bedwongen. You did it: The National
Three Peaks Challenge in Wales, Engeland
en Schotland!
Home of Change biedt je deze uitdaging.
Een ‘challenge’ die je niet alleen voor jezelf
aangaat, maar vooral voor de wereldwijd
talloze vrouwen en kinderen die slachtoffer
zijn van de duistere, meedogenloze wereld
van mensenhandel en hedendaagse
slavernij. Home of Change wil samen met
jou de Three Peaks Challenge aangaan. Drie
toppen beklimmen, die symbool staan voor
drie landen waar wij vrouwen en kinderen
vrijheid bieden. Elke stap die jij zet, is een
stap dichter bij een betere wereld. Een
hoopvolle wereld, zónder mensenhandel en
gedwongen prostitutie. Loop je mee?

Deelnemers en klimleid
de vorige challenge er van
Home of Change dus. Of eigenlijk:
voor slachtoffers van mensenhandel
(zie hun getuigenissen verderop in dit
informatiepakket). Wij geloven dat
verandering mogelijk is en zetten ons
daarom met hart en ziel in voor de vrijheid
en veiligheid van vrouwen en kinderen
die risico lopen om verhandeld te worden
of gevangen zitten in het web van
mensenhandel en hedendaagse slavernij.
Het verhaal van Home of Change begint in
Zuid-Afrika, waar oprichtster Jacqueline
van Liere misbruikte kinderen en
kindprostituees door middel van muziek
en beeldende vorming hun verhaal leerde
vertellen. Verhalen die het daglicht
eigenlijk niet kunnen verdragen, maar
toch gedeeld moeten worden ten behoeve
van hun herstel. Verhalen over hoe zij
zichzelf verkochten in dezelfde straat als

‘Gezegend zijn de onwetenden,’ luidt een
oud gezegde. Soms is dat waar, maar bij
de bestrijding van mensenhandel zeker
niet. Daarom wil Home of Change door
middel van voorlichting, campagnes en
acties bewustwording creëren. Ten tweede
faciliteert Home of Change zogenaamde
‘Safe Homes’. Dit zijn veilige havens voor
vrouwen en kinderen die risico lopen om in
de gedwongen prostitutie terecht te komen
of daaruit vrijgekomen zijn. Tot slot zetten
we ook ‘Source Projects’ op. Hierbij werken
we samen met lokale partnerorganisaties
om ‘risicovrouwen’ van werk te voorzien.
Want wanneer vrouwen zelfvoorzienend
zijn, daalt het risico om in de gedwongen
prostitutie te komen flink.
Nobel! Maar drie bergtoppen beklimmen
binnen 24 uur... Zijn jullie dan óók
klimexperts?

waar zij opgroeiden of over hoe zij door
toeristen verhuurd werden op het strand
tijdens warme zomeravonden. Verhalen
die Jacqueline raakten en die tegelijkertijd
de rauwe werkelijkheid vormen waartegen
ze de strijd aangaat. Want iedere vrouw en
ieder kind heeft recht op een waardig leven

Zeker niet. Daarom hebben we de
deskundige hulp ingeroepen van Sjoerd
Venema, de directeur van Kili Unlimited.

in vrijheid en veiligheid. Uit die overtuiging
werd in 2011 Home of Change geboren.

samen met geweldige klimmers, de Uhuru
Challenge georganiseerd. Door de prettige
samenwerking met Home of Change heeft
Sjoerd zijn expertise ook voor de organisatie
van de Three Peaks Challenge aangeboden.

Hoe willen jullie je doel bereiken?
Het antwoord op deze vraag is drieledig.

‘Kili’ helpt non-profitorganisaties bij het
beklimmen van de Kilimanjaro en Home
of Change en Kili hebben in 2013 en 2017,
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Kort samengevat: In 24 uur drie machtige
bergen beklimmen als een ‘dapp’re strijder fier
en koen’ én bakken met geld binnenslepen om
zo samen met Home of Change vrouwen en
kinderen te beschermen tegen mensenhandel
en gedwongen prostitutie.
De beklimming
We zullen de Ben Nevis (1345m), Snowdon
(1085m) en Scafell Pike (978m) bedwingen.
Uitgebreide informatie over de route vind
je hieronder. Informatie met betrekking
tot alle benodigdheden en tips voor de
voorbereiding volgen later in het traject.
Wat wel al goed is om te weten: de Three
Peaks Challenge is geen technische klim.
We klimmen dus alleen met onze voeten
(en vooruit: stokken en misschien een
prachtige lamp op je hoofd), maar niet
met speciaal gereedschap.
De moeilijkheidsgraad van de beklimming
verschilt per persoon. Een goede conditie
is heel erg belangrijk, maar een atletisch
lichaam hebben is geen vereiste. Mocht
je nog geen ervaring hebben met
bergbeklimmen, is dat dus absoluut geen
sta-in-de-weg om deze uitdaging aan te
gaan. Meld je dus aan en ontvang van ons
een trainingsschema, inclusief een paar
hele sportieve en leerzame teamdagen!

Reisschema 12 aug. tot 15 aug. 2019
We gaan voor drie beklimmingen binnen 24
uur, en de totale reis duurt van maandag tot
en met donderdag.
Onderstaand zie je het schema van de
Challenge. Vervoer tussen de bergen wordt
door de lokale beklimmingsorganisatie
verzorgd. Exacte tijden voor pickup en de
terugreis volgen nog.

Reisschema 12 - 15 augustus 2019
Maandagmiddag Pickup vanaf Glasgow
Dinsdag 7.00
		

Briefing en start 		
beklimming Ben Nevis

Dinsdag 12.00
		

Einde 1e beklimming en
op naar Scafell Pike

Dinsdag 18.00
		

Aankomst bij Scafell Pike
en start beklimming

Dinsdag 22.00
		

Einde 2e beklimming en
op naar Snowdon

Woensdag 2.00
		

Aankomst bij Snowdon
en start beklimming

Woensdag 7.00
		

Einde 3e beklimming en
einde challenge!

Donderdag

Terugreis

Na de afronding van de Challenge,
vertrekken we naar onze accommodatie,

lokaal vervoer, overnachtingen, maaltijden
en organisatiekosten van Home of Change.

waar we met elkaar zullen nagenieten van
dit geweldige avontuur. Op donderdag gaat
iedereen trots weer op huis aan!

Bij dit bedrag moet je nog de volgende
reiskosten optellen. Let op, dit zijn
geschatte prijzen.
•
Ongeveer 150 - 200 Euro voor een
retourvlucht.
Raptim heeft deze schatting gegeven.
Het kan over een jaar uiteraard een
paar tientjes meer of minder zijn.
•
Rond de 300 Euro benzinekosten
voor de heen- en terugreis met auto,
gerekend van Utrecht naar Glasgow en
terug.
In totaal betaal je voor de Three Peaks
Challenge dus 500 Euro plus je reiskosten
(vlucht of autorit).
Op het online aanmeldformulier kun je
aangeven welke manier van reizen je
voorkeur heeft.

Logistiek en eigen kosten
Dit is een belangrijk stukje tekst. Komt ‘ie:
Je kunt ervoor kiezen om naar ons
beginpunt in Glasgow te vliegen. Deze
vluchten regelt Home of Change dan voor
je, samen met reisorganisatie Raptim
waar we een prettige samenwerking mee
hebben. Reis je liever met de auto naar
de startlocatie, dan regel je dat zelf (of
met andere klimmers die ook met de auto
willen). De basisprijs voor de beklimming is
voor iedereen hetzelfde, namelijk 500 Euro.
Met dit bedrag worden de volgende kosten
gedekt: de inschrijving voor de beklimming,

sponsorplanning
24 november 2018:

online live stream informatieavond

1 februari 2019: 		
1 maart 2019: 		
1 april 2019: 		
1 juni 2019: 		
1 augustus 2019: 		
3e week augustus 2019:

betaling voor de vliegtickets (als je wilt vliegen, boeken wij)
betaling voor de beklimming
er is ongeveer 1000 Euro per deelnemer opgehaald
er is ongeveer 2000 Euro per deelnemer opgehaald
er is ongeveer 3000 Euro per deelnemer opgehaald
op naar de top(pen)!

Teamdagen
Om ons voor te bereiden op de beklimming organiseren we vier teamdagen. We zullen
elkaar tijdens deze dagen beter leren kennen, maar reken vooral ook op een fysieke
uitdaging…. Zet daarom de volgende data vast in je agenda:
19 januari 2019, 16 maart 2019, 18 mei 2019 en 6 juli 2019.
Verzekeringen
Een annulerings- en reisverzekering
heb je misschien al, anders moet je deze
zelf regelen. De polisgegevens mag je naar
Esther e-mailen (esther@homeofchange.
nl). Zij houdt voor de Three Peaks Challenge
alle (reis-) administratie bij.
Ook zullen we je vragen om een
vrijwaringsverklaring te tekenen voordat
je de beklimming begint. Je geeft daarmee
aan dat je op eigen risico meedoet aan de
beklimming. De verklaringen zullen door
iedereen op één van de teamdagen getekend
worden.
Medisch
Ben je 65 jaar of ouder en overweeg je om
mee te gaan? Fantastisch! We hebben dan
wel een doktersverklaring nodig waarin
staat dat je nog zo fit bent als een hoentje.
Just to be safe!
Vaccinaties zijn voor deze beklimming niet
nodig.
Sponsoring
Om de doelen van Home of Change te
bereiken, is naast idealen en karren

enthousiasme natuurlijk ook ‘gewoon’
geld nodig. Het liefst veel geld. Daarom
zal iedere deelnemer naast de kosten voor
zijn of haar beklimming en reis, ook een
sponsorbedrag moeten ophalen. Om de
Three Peaks Challenge zo rendabel mogelijk
te maken voor de doelen van Home of
Change, is per deelnemer een minimaal
sponsorbedrag van 3.000 Euro vastgesteld
(exclusief beklimming en reis!). Oftewel
1000 Euro per top! Hiermee ondersteunen
we onze Safe Homes en Source Projects in
Tajikistan, Zuid-Afrika en India. Een klein
percentage van het opgehaalde bedrag is
bestemd voor de algemene kosten van de
organisatie, waarvan we ook Nederlandse
projecten bekostigen. Bijvoorbeeld Taste &
See, ons kookproject op de Waeze, de rosse
buurt van Leeuwarden.
Het sponsorbedrag van 3000 Euro is een eis
voor je deelname aan de klim. We realiseren

ons dat dit misschien streng klinkt,
maar dit is het beste voor de vitaliteit
van de organisatie Home of Change en
dus uiteindelijk ook voor de vrouwen en
kinderen die we helpen.
We zullen je in de loop van het traject
meer informatie geven over wat een gift
van 5 Euro bijvoorbeeld betekent voor ons
project in India, of 20 Euro in Tajikistan.
Op die manier hopen we jou, maar ook
sponsors een duidelijk beeld te geven van
het belang van deze Challenge.

manieren fondsenwerven. Dit zal soms
in groepsverband plaatsvinden (als
klimmers daar zelf voor kiezen), maar
vooral ook individueel. Fondsenwerving
gaat hand-in-hand met zowel creativiteit
als doorzettingsvermogen. Uiteraard zullen
we als Home of Change handvatten bieden
waar mogelijk, maar uiteindelijk komt het

Sponsorplanning
Om je sponsorbedrag bij elkaar te
krijgen, zullen de deelnemers tot de
beklimming werkelijk begint op allerlei

vooral op jouw schouders neer. De ervaring
leert dat dit een reëel beeld is. We zijn nu
eenmaal een non-profit organisatie en geen
marketingbureau, dus maken we het niet
graag mooier dan het is!

Porscha (15) Zuid-Afrika

Door mee te doen aan de Three Peaks
Challenge kun jij eraan bijdragen om zoveel
mogelijk vrouwen en kinderen te bevrijden uit
de genadeloze wereld van de mensenhandel
en gedwongen prostitutie. Om je een beter
beeld hiervan te geven, lees je hieronder enkele
getuigenissen van vrouwen en kinderen die
door Home of Change geholpen zijn. Om
privacy-redenen zijn de namen en foto’s
gefingeerd.

“Ik woon sinds mijn vierde bij mijn oma,
omdat mijn ouders niet voor me kunnen
zorgen. Ze gebruiken drugs en drinken
veel. Daarom ben ik bij mijn oma gaan
wonen. Oma is altijd ontzettend goed
voor me geweest, maar we hadden niet genoeg geld om de huur
van ons huisje te betalen en om eten te kopen. Daarom ben ik op
mijn 11e als prostituee op straat gaan werken. Oma dacht dat ik
schoonmaakbaantjes had. Ik durfde haar niet te vertellen wat ik
echt deed.”

t
Porscha’s nieuwe baopan! beteken
nieuwe ho

“Loes van Home of Change bezocht elke vrijdagavond, samen
met een team, de tippelzone waar ik werk. Ze nam elke week
de tijd om met me te praten en vroeg altijd of het goed met me
ging. Ook gaf ze me dan een pakketje met zeep, wat te eten en
condooms. Ze wilden namelijk dat we zo goed mogelijk voor
onszelf zorgden.”
“Loes wist mijn vertrouwen te winnen, waardoor ik steeds vaker
naar Ikhaya Loxolo ging. Ik kon daar mijn verhaal vertellen
en kreeg er naailes. Daardoor groeide mijn zelfvertrouwen en
besefte ik dat ik veel te veel waard ben om mezelf te verkopen
voor seks. Daarom doe ik sinds een aantal maanden bij
verschillende mensen de was. Ik verdien nog net niet genoeg om
helemaal niet meer op straat te werken, maar ik krijg er telkens
een nieuw adresje bij, waardoor ik binnenkort nooit meer terug
hoef naar de tippelzone!”
“Dankzij Home of Change heb ik geleerd om geld te sparen.
Daardoor kan ik over een tijdje ook een schooluniform kopen,
zodat ik volgend jaar weer naar school kan. Ik wil namelijk heel
graag lerares worden.”
Doordat projectleider Loes geen Zuid-Afrikaans visum voor
haar dochtertje meer kan krijgen, hebben we het straatwerk
in Zuid-Afrika tijdelijk moeten afronden. We zetten ons werk
in Zuid-Afrika echter wel voort en gaan in oktober met lokale
organisaties in gesprek over een vervolgproject.

Vanya (27) Tajikistan
“Ik ben opgegroeid in een fijne familie en alles ging goed
totdat ik uitgehuwelijkt werd. Mijn man sloot zich namelijk
aan bij IS en besloot om mee te gaan vechten in Syrië. Ik weet
nog steeds niet goed waarom hij dit besluit heeft genomen en
waarom hij mij en ons kindje heeft verlaten. Zijn familie heeft
ons uit huis gezet en wil niets meer met ons te maken hebben.
Daardoor raakten we dakloos en hebben we maanden op straat
geleefd. Het is op straat erg gevaarlijk en de kans is groot dat je
met verkeerde mensen in aanraking komt of in de prostitutie
terechtkomt. Mannen hebben twee keer een poging gedaan
om mij te verkrachten en wilden dat ik in een bordeel zou gaan
werken om op die manier geld voor hen te verdienen.”
“Mijn zoontje raakte ondervoed en het leek erop dat hij dood
zou gaan. Ik wist niet wat ik moest doen, waardoor ik overwoog
om hem en mijzelf te doden als ik geen weeshuis zou vinden
waar ze hem wilden opvangen. Maar toen ik bij een weeshuis in
de stad aanklopte hebben ze ons naar de intensive care van het
ziekenhuis gebracht. Dit heeft het leven van mijn zoontje gered.
Sergey hoorde via vrienden over ons. Zijn team heeft ons toen uit
het ziekenhuis opgehaald en naar Doma Mera, het opvanghuis
van Home of Change, gebracht.”
“Dankzij de goede zorg in het huis heb ik mijn leven
weer op kunnen pakken. Het gaat heel erg goed met
mij en mijn zoontje. Hij gaat naar school en ik ben
nu de huismoeder van Doma Mera, waar we op dit
moment 12 moeders en 12 kinderen opvangen.”

Doma M era, een thu
is
en hun kinderenvoor moeders

Bachcha biedt oudeidrs
en kinderen veilighe

Rahu en Basha
(broer en zus, 13 en 15 jaar) India
“Ruim tien jaar geleden werden wij door Freddy
en Daisy opgevangen in Bachcha. We waren
toen 3 en 5 jaar en hadden al een paar jaar
opgesloten gezeten in een kamer omdat onze
familie geloofde dat wij vervloekt waren. We
werden daarom uitgehongerd en mishandeld.
Toen Freddy en Daisy via kennissen over ons
hoorden, hebben ze ons bevrijd.”
“Bachcha is al tien jaar ons thuis, waar we
onszelf mogen zijn. We zijn heel dankbaar dat
er goed voor ons wordt gezorgd en dat we naar
school kunnen. We vinden het allebei heel erg
leuk om te leren en we staan erom bekend dat
we elke dag eten alsof het onze laatste maaltijd
is. We kunnen daar gelukkig met elkaar om
lachen.”
“Freddy en Daisy hebben ons leven gered, net
als dat van al onze ‘broertjes en zusjes’ die hier
opgevangen worden. Dankzij Bachcha hebben
we een heel goed leven en hoeven we niet op
straat te bedelen, op katoenplantages of in de
prostitutie te werken.”
Bachcha is inmiddels uitgegroeid tot een
gemeenschapsproject, waarbij kinderen en
ouders in hun eigen leefomgeving begeleid
worden. Hierdoor worden hele gezinnen én de
gemeenschap waarin zij leven, opgebouwd en
bekrachtigd.

De Three Peaks Challenge is een intensief project
voor alle betrokkenen. Een soepele samenwerking

THREE PEAKS

tussen de deelnemers en het team is daarbij van
doorslaggevend belang. Onderling vertrouwen en
elkaar goed (leren) kennen is cruciaal. Daarom
stellen we nu alvast graag ons team aan je voor. We
zijn ook erg benieuwd naar jouw verhaal!

Jacqueline van Liere
Oprichter/director Home of Change
“Zeven jaar geleden heb ik Home of Change in Nederland opgezet, omdat ik
geloof dat mensenhandel moet en kan stoppen. Mijn werkzaamheden bij HoC
bestaan uit vrijwilligers aansturen, het opstarten en ontwikkelen van projecten,
netwerken, relaties opbouwen en alle internationale projecten overzien. Ik
geniet van samenwerking en vind het heel krachtig dat we ons met elkaar
inzetten voor de vrijheid en veiligheid van vrouwen en kinderen. Daar krijg
ik echt een dikke glimlach van op mijn gezicht! Waar ik verder blij van word:
boeken, gemeenschapsontwikkeling en interculturele communicatie, ontmoeten, een kalfje dat op onze biologische boerderij geboren wordt, brieven
schrijven bij de openhaard, ‘raw healthy chocolate fudge pie’!”

Abe Terpstra
Klimleider
“Ik hou van verhalen en Home of Change heeft een ontzettend mooi verhaal
van mensenlevens die worden veranderd. Daar doe ik maar al te graag aan
mee! Voor drie projecten trotseren we drie bergen. Ik mag de groep klimmers
begeleiden, enthousiasmeren en tot één team vormen. Ik heb er zin in, omdat
het echt tijd en kracht vergt, maar vooral omdat ik het geweldig vind om samen
met een ploeg heel verschillende mensen zo’n toffe uitdaging te volbrengen.
Verder studeer ik ondernemerschap, word ik blij van talen en culturen, lees ik af
en toe een boek en breng ik veel tijd door met vrienden en familie. “

Sjoerd Venema
Directeur Kili Unlimited en klimexpert

Evanne Boerigter
Projectleider
“Nog maar een paar maanden geleden ben ik in contact gekomen met HoC. Ik
ontmoette een ontzettend enthousiast team; bevlogen mensen met een hart
voor vrouwen en kinderen die hulp goed kunnen gebruiken. Zelf wil ik graag
opstaan voor gerechtigheid, en ben daarom begonnen als vrijwilliger bij HoC.
Als lid binnen ons team van de TPC mag ik mijzelf projectleider noemen.
Eigenlijk betekent dat vooral dat ik ervoor zorg dat ons team bij elkaar komt en
bestaat mijn taak voornamelijk uit het contact onderhouden met de klimmers
die zich aanmelden. Dus voor vragen mag je altijd bij mij aankloppen, voel je
vrij!”

“Als directeur van Kili-Unlimited en Arctura (IT-consultancy) sta ik achter het werk
van Home of Change. De kleinschaligheid van de organisatie en de transparante en
persoonlijke manier waarop projecten worden opgezet, vind ik fantastisch. Toen ik
gebeld werd met de vraag of ik wilde helpen bij de organisatie van de Three Peaks
Challenge, hoefde ik dan ook niet na te denken over mijn antwoord: Natuurlijk wil
ik dat! We hebben twee keer een Uhuru Challenge met elkaar georganiseerd en
ik kijk ernaar uit om nu ook de Three Peaks Challenge met elkaar aan te gaan. Ik
houd me bezig met de praktische voorbereidingen van de beklimming. Ik reis graag
naar minder toegankelijke bestemmingen en ben avontuurlijk ingesteld, maar ook
binnen Nederland is er nog veel te ontdekken.”

Esther Vlot
Reiscoördinator
“We are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice,
we are to drive a spoke into the wheel itself” – Dietrich Bonhoeffer
Vanuit deze overtuiging en mijn passie om mensenhandel aan te pakken ben
ik sinds een paar jaar betrokken bij Home of Change. Ik zet me binnen de
organisatie in bij het ondersteunen van administratieve taken. Ook overzie ik
een aantal Nederlandse projecten van HoC, waaronder de organisatie van de
bijeenkomsten van het door HoC geïnitieerde platform: Stop Moderne Slavernij.
Wat deze klim betreft zal ik mijn best doen om de reis voor jullie zo goed als
mogelijk te organiseren. Hierbij kun je denken aan het verzamelen van jullie
persoonlijke gegevens, het plannen van de reis, het verzorgen van de vlucht en
een fijne plek om uit te rusten en te slapen voor en na de klim.”

Rachel Rubarach
Communications
“Ik ben Rachel Rubura, woon in Ermelo en ben een communicatie-enthousiast.
Ik doe sinds kort de content marketing voor Home of Change en zal dat ook voor
de Three Peaks Challenge doen. Ik maakte kennis met Home of Change door mijn
vriend, Sjoerd Venema. Het spreekt me aan hoe Home of Change een positieve
invloed op het leven van vrouwen en kinderen in Nederland, Tajikistan, Zuid-Afrika
en India heeft. Als ik door mijn bijdrage een leven beter kan maken, dan is mijn
missie volbracht.

Uiteraard willen wij heel graag
dat je met ons meegaat. Maar
ja: ‘Wij van wc-eend adviseren
natuurlijk... wc-eend!’ Daarom
laten we een aantal deelnemers
van een vorige beklimming aan het
woord, om jou te vertellen over hun
klimervaring en samenwerking
met Home of Change. Bij deze:

Zijn ervaringen:
“Ik was door een klimmer van een eerdere
challenge overgehaald om mee te doen met
de Uhuru Challenge. En toen we tijdens
een reis naar Zuid-Afrika kennis konden
maken met Loes, de enthousiaste en
gepassioneerde teamleider van een project
van Home of Change, gaf me dat een extra
boost om me in te gaan zetten voor deze
organisatie.

Wie? Marjan Medema
Opmerkelijk: Organiseerde een sponsorloop
op een basisschool en haalde daarmee al drie
keer zoveel geld op dan nodig was!
Haar ervaringen:
“Een Challenge doen met Home of Change
doe je niet alleen, het team van HoC was
er voor mij om me te ondersteunen met de
fondswerving en bij alle praktische zaken rond
de reis.

anjaro

M arjan op de top van de Kilim

De klim was pittig maar opgeven is nooit
een optie geweest, samen kom je er wel. Ik
realiseerde me heel sterk dat dit nu pittige
klim was voor mij maar dat vrouwen en
kinderen die moeten knokken voor vrijheid
het nog veel zwaarder hebben.
Voor fondswerven één dikke tip: Ga dingen
doen die jij leuk vind. Want daar ben jij
enthousiast over en dan gaat het fondswerven
veel makkelijker. En vraag hulp, betrek
anderen bij je challenge, mensen willen je heel
graag helpen.”

Wie? Roelof Harm
Opmerkelijk: Wist bedrijven te
enthousiasmeren om voor grote
sponsorbedragen hun logo op een vlag te
laten drukken, die hij meenam naar de top
van de Kilimanjaro!

Sa men trainen

Om mijn conditie op te bouwen, ben ik bij
mijn lokale sportschool gaan trainen en
gebruikte ik het trainingsschema van Home
of Change. Daarbij hielpen de teamdagen
me om vol te houden. Het waren sportieve
en gezellige dagen waarop je elkaar beter
leerde kennen, ervaringen kon uitwisselen
en elkaar kon aanmoedigen.
Ik kijk terug op een prachtige ervaring, die
uitstekend geregeld was.”

Trainingsdag voor de vorige C
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De vorige challenge: op naar de top!!

Meer informatie &
verder lezen
Geen enkel informatiepakket beantwoordt ál je vragen;
daarom is er gelukkig nog altijd ook intermenselijk contact
mogelijk! Onze projectleider Evanne is altijd bereikbaar via
evanne@homeofchange.nl.
Houd in gedachten dat we ons werk vrijwillig doen en onze
mail niet elke dag checken.
Op homeofchange.nl staat uiteraard nog veel meer
informatie over onze organisatie en onze doelen
en veel ‘klim- vragen’ staan al beantwoord op
threepeakschallenge.uk. Ook kun je op Youtube toffe
filmpjes van de klim vinden!
En dan is het nu tijd om je aan te melden op
www.homeofchange.nl!

 /homeofchange.nl
 @homeofchange_nl

