


We cannot teach people 
anything. We can only 
help them discover it for 
themselves.

 Galileo
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Als jongere zonder ouders volwassen 
worden in Nepal. Hoe hou je dan je 
hoofd boven water? Geen familie of 
kindertehuis meer om op terug te 
vallen, geen sociaal vangnet, én ook 
nog eens geen fi nanciële middelen. 
Om deze jongeren in Nepal zicht op 
een goede toekomst te geven, biedt 
stichting Mountain Child Care ze een 
Quest Trek met loopbaanbegeleiding 
aan. Een Quest Trek is een zesdaagse 
trektocht in de Himalaya’s. Nepalese 
tieners zonder ouders gaan wandelend 
op zoek naar hun eigen talent.

Achtergrond
Nepal behoort tot de armste landen 
ter wereld. Recente cijfers van UNICEF 
wijzen uit dat met bijna 30 miljoen 
inwoners één op de dertig een wees 
tussen de nul en zeventien is. De 
overheid investeert weinig tot niets in 
begeleiding en scholing van deze wees-
kinderen. Zodra ze achttien worden, 
moeten ze op eigen benen staan,

maar een vak hebben ze niet geleerd. 
Ze moeten daardoor laag betaald 
ongeschoold werk aannemen en 
hebben geen tijd en geld om een vak 
te leren.

Visie
Iedereen heeft een bijzonder talent in 
zich. De ontdekking en ontwikkeling van 
dit talent is een van de voorwaarden 
voor het ervaren van vreugde in het 
leven. Mountain Child Care helpt 
jongeren zonder ouders dit talent te 
ontdekken.

Missie
Het is de missie van Mountain Child Care 
om jongeren zonder ouders in contact 
te brengen met hun diepste drijfveren. 
Van daaruit kunnen ze de leiding over 
hun eigen leven nemen. Die leiding 
stelt hen in staat om na het verlaten 
van het kindertehuis zelfverzekerd en 
proactief aan de samenleving deel te 
nemen.

Mountain Child Care making talent work.

“De visie ‘Iedereen draagt 
een bijzonder talent met 
zich mee’ is een belangrijke 
reden om ons aan te 
melden voor Quest Treks. 
Veel onderwijs in Nepal 
ontbeert het opdoen van 
praktische vaardigheden. 
Het meedoen aan het 
programma van Mountain 
Child Care, geeft onze 
jongeren praktische hulp 
bij de invulling van ons 

re-integratieprogramma. 
Hiervan hebben ze de rest 
van hun leven plezier.
Ze ontwikkelen een 
positieve houding tegenover 
werk, leven en richting de 
samenleving.
Visma Raj Paudel is oprichter 
en voorzitter van de Namaste 
Community Foundation Nepal 
in Pokhara.



Stap voor stap op zoek naar talent.
Doel
Het doel van Mountain Child Care is om Nepalese 
jongeren van 17 tot en met 23 jaar een ervaring 
mee te geven die hen inspireert en helpt bij 
het voorbereiden op een waardig bestaan in 
de maatschappij. De organisatie bereikt haar 
doel wanneer deze jonge mensen zelfbewuster 
initiatieven ontplooien voor hun eigen re-integratie 
en vooral wanneer deze succesvol is.

Werkwijze
Mountain Child Care maakt gebruik van een model 
met vier stappen om het beoogde doel te bereiken. 

Stap 1: inleiding 
De introductie wordt gebruikt voor de jongeren, de 
maatschappelijk werker en de coördinatoren van 
de Quest Trek om op interactieve manier kennis te 
maken en de jongeren mentaal voor te bereiden op 
de Quest Trek. Het bestaat uit twee bijeenkomsten 
van vier uur en voorbereidende oefeningen.

Stap 2: Quest Trek 
Tijdens de Quest Trek maken de jongeren een 
persoonlijk ontwikkelingsplan voor hun tijd na het 
kindertehuis. Op een zesdaagse voettocht door 
de Himalaya’s - weg uit hun dagelijkse omgeving 
- gaat Mountain Child Care met ze op zoek naar 
hun bezieling. Ze werken daarbij aan individuele 
vragen als: wie zijn zij en wat willen en kunnen 
ze daarmee nu eigenlijk in hun leven? Dit werken 
ze uit op papier. Op basis van hun uitgewerkt plan 
gaat Mountain Child Care met ze op zoek naar een 
passend vervolgtraject.

Naast aandacht voor persoonlijk leiderschap is er 
ook ruimte voor sport, theater en muziek. De hele 
Quest Trek wordt begeleid door professionals.



Stap 3: coaching 
Na afl oop van de Quest Trek brengen de jongeren 
hun persoonlijke ontwikkelingsplan in de praktijk. 
De Nepalese coaches van Mountain Child Care en 
de coach van het kindertehuis die is meegeweest op 
de Quest Trek coachen hen daarbij. Het persoonlijke 
ontwikkelingsplan dat elke jongere, medewerker en 
managementteam van het weeshuis na afl oop van 
de Quest Trek heeft ontvangen dient als basis voor 
die gesprekken. 

Tweemaal per jaar organiseert Mountain Child Care 
een coach-de-coachopleiding voor deelnemende 
coaches van de kindertehuizen. Deze training is 
gratis en helpt medewerkers om hun coachende 
vaardigheden te ontwikkelen.

Stap 4: stage 
In samenwerking met in Nepal gevestigde 
ondernemingen heeft Mountain Child Care een 
stageprogramma ontwikkeld voor de jongeren. 
Bij het uitzoeken van die stages wordt rekening 
gehouden met het persoonlijke ontwikkelingsplan, 
zoals opgesteld tijdens de Quest Trek. Voordat de 
jongeren het kindertehuis moeten verlaten, hebben 
ze dan al waardevolle werkervaring op zak en een 
netwerk opgebouwd in het verlengde van hun 
ambities.

Methodologie 
Om jongeren intrinsiek te motiveren voor hun 
toekomst maakt Mountain Child Care gebruik van 
bewezen en innovatieve technieken uit de positieve 
psychologie. Dat zijn bijvoorbeeld Theorie U, 
Motiverende Gespreksvoering, Co-Active Coaching 
en Rots en Water. Onderstaande model laat zien 
hoe de stichting Theorie U van Dr. C. Otto Scharmer 
(www.theoryu.com) per dag toepast tijdens de 
Quest Trek. 

Stap voor stap op zoek naar talent.

Toepassing Theory U voor Quest Trek Mountain Child Care
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Doe mee!
Mountain Child Care kan uw steun goed gebruiken. 
U geeft talentvolle jongeren zonder ouders in Nepal 
daarmee een eerlijke kans om zijn of haar eigen 
talenten te ontwikkelen. De op maat gemaakte 
persoonlijk leiderschapsprogramma’s kosten 750 

euro per jongere en duren één tot drie jaar. Iedere 
bijdrage wordt op prijs gesteld, ook in de vorm 
van materialen, diensten of deelname aan een 
persoonlijk leiderschapsprogramma.
Dit zijn de mogelijkheden:

Naam Doe mee Voor wie Bedrag

Wol
Doneer en ontvang een verzameling
inspirerende spreuken

Iedereen Elk bedrag

Dons
Word vriend en ga mee mee op de jaarlijkse 
Vrienden van MCC wandeling

Iedereen € 50,- per jaar

Brons
Workshop 1. Studiekeuze stress? Relax! 
Workshop 2. Persoonlijk leiderschap

1. Scholen en scholieren. 
2. Bedrijven en professionals

€ 425,-
€ 425,-

Zilver
5-daagse Quest Trek Young Leadership in 
Nederland

Als je 17-23 jaar bent en je eigen 
toekomst wilt uitstippelen

€ 650,-

Goud
3-daagse Quest Trek Vrouwelijk Leiderschap
in Nederland

Voor vrouwen die stilstaan bij hun 
toekomst. 

€ 825,-

Diamant
6-daagse Quest Trek Young Leadership
in Nepal 

Voor jong volwassenen die nieuwsgierig 
zijn naar hun toekomst en andere culturen. 

€ 1.950,-

Platinum

1. Word bedrijfssponsor
2. Geef invulling aan uw MVO-beleid
3. Persoonlijk Leiderschapsprogramma voor 
Young Leaders 

Voor bedrijven
Voor bedrijven
Voor Young Leaders

€ 4.950,-
€ 5.850,-   
€ 5.850,-

Bestuursleden

Voorzitter:
Drs David Vriesendorp

Penningmeester:
Drs Mark van der Graaf

Lid:
Hannah Schröder

Lid:
Drs Sander Tideman

Secretaris:
Patrick Kemps BA



INSPIRATIE

TALENT

AANDACHT

QUEST TREK“Come to the edge” he said
“We are scared” they said
“Come to the edge” he said
They came. He pushed them. 
And they fl ew.
 Apollinaire
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Stichting Mountain Child Care
Oudwijkerveldstraat 84
3581 JN Utrecht

info@mountainchildcare.org
www.mountainchildcare.org 
+31 (0)6 - 40 21 98 30
+977 9813 604135 (Nepal)
Triodosbank: NL21 TRIO 0776 4579 85
KvK-nummer: 52320073
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