
avontuurlijke reis.... 
persoonlijke antwoorden

Tuis bly is tyd mors ; graag tot siens! 

Maarten en Lisette Thans       

Shift Happens Trail



HOE HET BEGON
“Mijn aanvankelijke scepsis ten aanzien van verhalen over wat Afrika met
je doet, ben ik gaan onderzoeken. Tijdens twee wandel trails in Umfolozi 
heb ik de kracht van eenvoud en loslaten ervaren. Bovendien droegen 
de encounters met wilde dieren duidelijk bij aan invulling van het 
avontuurlijke element én het besef onderdeel te zijn van een groter geheel.

Dat dit pad niet voor iedereen begaanbaar is werd mij echter ook duidelijk. 
Daarom heb ik gezocht naar een manier om alle wezenlijke onderdelen te 
integreren in een toegankelijker trail.

Dit heeft geleid tot mijn wilderness wandel trail in Botswana en de
wilderness self drive trail in Zuid-Afrika”.

Shift Happens TRAIl
EEN AMBITIEUZE EN AVONTUURLIJKE ONTDEKKINGSREIS NAAR 
PERSOONLIJKE ANTWOORDEN ONDER PROFESSIONELE LEIDING 
SHIFT HAPPENS TRAIL is de beste combinatie van professionele 
begeleiding, avontuur én de vibe van Afrika. Wij faciliteren hiermee op 
unieke én wetenschappelijke wijze het proces van inzichten, antwoorden, 
perspectieven, afstand nemen en nieuwe verbindingen maken.

MOGELIJKE THEMA’S TIJDENS DE REIS: 
ONTWIKKELING: Het is goed om af en toe je keuzes tegen het licht te houden en voor jezelf even uit te zoomen zodat je
het grotere geheel kunt zien. Door afstand te nemen van de dagelijkse focus kun je jouw interne motivatoren
met nieuwe energie verkennen en aanscherpen. 

DILEMMA’S: Je twijfelt of je een bepaalde stap wilt zetten in je carrière of je loopt bijvoorbeeld in je sociale leven
opnieuw tegen hetzelfde struikelblok op.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP: Betekenisvolle, identiteit gedreven transities; steeds beter gaan voelen wie je wilt zijn, wat je
uit het leven wilt halen en hoe je dat wilt vormgeven.

ONTHAASTEN: Het ontbreken van horloge en telefoon tijdens de trail draagt wezenlijk bij aan het loslaten van het bekende
en het toelaten van het onbekende. 

Maarten 



Visie
Behalve het avontuurlijke lopen en rijden in overweldigende 
natuur en de encounters met het wildlife, gaat deze trail 
vooral over transitie, bewustwording en verdieping. 

Deze unieke setting maakt het mogelijk om in korte tijd te 
werken aan processen waar je misschien niet aan toe zou 
komen of die maanden en soms wel jaren zouden duren.

De trail levert onomkeerbare bijdragen aan persoonlijke visie, 
missie en ontwikkeling, vriendschappen en (professionele) 
verbindingen. Vooral ook zul je genieten van wat er op je pad 
komt.

Missie
Jou als deelnemer in een groep van gelijkgestemden te 
verrijken met inzichten, ideeën en ervaringen die je helpen 
richting te geven in je verdere leven:

“Make the Shift Happen”

CITATEN uit reviews

“Volledig weg uit mijn eigen vertrouwde 
omgeving in een avontuurlijke setting, gaf me 
de gelegenheid nieuwe perspectieven te zien. 
Daarnaast heb ik genoten van de fijne gesprekken
tijdens de autoritten, schitterende natuur en de 
enorme kuddes wilde dieren”.
Bartje Schotman, Chief Risk Officer ING Italië 

“Oog in oog met de natuur en met jezelf”. 
Dankzij  een hele prettige manier van coaching 
krijg je meer inzicht in wie je bent en wat je 
uit het leven wilt halen. Na deze trip heb ik 
hernieuwde energie om te investeren in mijn 
leven, zowel privé als werk.
Richard Janssen

“In mijn transitie van coachend leidinggevende 
naar meer diverse bestuurlijke en 
toezichthoudende rollen, heeft deze reis mij 
veel nieuwe inzichten gegeven in systemisch 
leidinggeven in verschillende (bestuurlijke) 
settings”.
Bert Liefveld, managing/partner Deloitte Real Estate 
Consultancy/President-commissaris private vastgoed 
beleggingsmaatschappij

“De schoonheid van de pure natuur heeft diepe 
indruk op mij gemaakt. Hierdoor ben ik volledig 
tot rust gekomen en gunde ik mij de tijd eens echt 
na te denken: waar sta ik en wat wil ik nu?
Mijn deelname aan deze trail heeft mij interne 
rust, verbinding en inspirerende inzichten 
gegeven, waar ik veel aan heb!”
Monica Versteegh, RSM Netherlands (accountancy/tax).

Contactgegevens
023 - 529 16 42  |  06 - 537 68 447

Info@shifthappenstrail.nl

www.shifthappenstrail.nl



jy is baie welkom!
De SHIFT HAPPENS TRAIL: jouw avontuurlijke reis naar persoonlijke antwoorden 
onder leiding van professionals in coaching en psychologische verandertrajecten. 
De trail wordt meerdere keren per jaar georganiseerd. 

We starten met een voorbereidend gesprek in Nederland waarin motivatie en 
persoonlijke doelstelling(en) voor de trail worden vastgelegd. Aanvullend maak 
je tijdens een voorafgaande groepsontmoeting kennis met elkaar en wissel je 
doelstelling(en) en wetenswaardigheden uit. De groep deelnemers wordt met zorg 
samengesteld; de groepsgrootte is 4 tot 8 deelnemers.

Vóór aanvang van de Zuid-Afrika trail wordt een 4x4 cursus doorlopen om tijdens 
de trail de goed geoutilleerde Land Rover Defender zelf te kunnen besturen. 
Kennismaken met rijden in low gear en diff lock én leren omgaan met steile 
hellingen en rotspaden zijn noodzakelijk en voor iedereen haalbaar. 

In 7 of 9 dagen uit en thuis. 
De trail start vanuit een prachtige locatie in een wildreservaat, waar we meteen 
kunnen onthaasten.
Vanuit daar gaan we dieper de bush in waar we ons onderdompelen in een groot 
persoonlijk avontuur. 
Met respect begeven we ons in gebieden die exclusief voor ons worden 
opengesteld. Hier begeleiden we je in je proces over jouw plaats in je leven, je 
werk en de wereld om je heen; het vinden en voelen van antwoorden op je vragen 
en overwegingen. 
Hierna keren we gefaseerd terug naar de bewoonde wereld en sluiten we onze trail 
ceremonieel af. 

Binnen 3 maanden na de trail worden de verworven inzichten en antwoorden 
zowel in een persoonlijk als groepsgesprek geëvalueerd. Indien er voor of na de 
reis behoefte is aan begeleiding of verdieping is dit mogelijk. Het hele jaar door 
faciliteren we hiervoor psychologische en/of coachingstrajecten. 

Je bent van harte welkom contact met ons op te nemen voor een persoonlijke 
kennismaking, offerte of uitgebreidere informatie.

jy is baie welkom!

Namens het hele team van de Shift Happens Trail,

Maarten en Lisette Thans 


