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Voor € 4.950,- neemt een medewerker deel aan een ‘life changing’ persoonlijk leiderschapstraining in de Himalaya en helpt  
je bedrijf een groep van 4 Nepalese jongeren (17-20 jaar) zonder ouders of thuis op weg naar een betere toekomst. 
Mountain Child Care organiseert effectieve persoonlijk leiderschapsprogramma’s voor talentvolle Nepalese jongeren die 
weinig kansen hebben gehad. De methodieken die ze gebruiken zijn innovatief en bijzonder, omdat ze jongeren met een 
moeilijke jeugd intrinsiek motiveren voor hun toekomst. Sleutelrol in het programma speelt de Quest Trek: een zesdaagse 
persoonlijke ontdekkingsreis door de Himalaya.     
 
Een (jonge) medewerker van je bedrijf gaat als onderdeel van het 
sponsorprogramma mee op Quest Trek in Nepal en wordt intensief 
gecoacht op authentiek leiderschap. Zo investeer je in je eigen personeel. 
Bovendien ervaart je medewerker van dichtbij in welke jongeren je 
organisatie investeert en op welke manier. Een ‘life changing experience’ 
volgens een senior maatschappelijk werker uit Kathmandu.  
 
Wat maakt jouw bedrijf mogelijk? 
• Een introductieprogramma voor een groep van 4 Nepalese jongeren. 
• De zesdaagse Quest Trek in de Himalaya voor deze groep. 
• Een maatwerk coachingsprogramma van drie jaar voor alle 4 Nepalese 

jongeren. 
• Praktijkstages voor deze groep. 

 
Wat krijgt je bedrijf er voor terug? 
• Deelname van één werknemer aan de zesdaagse Quest Trek in Nepal 

(b.v. een high potential of een werknemer die zich heroriënteert);  
• Professionele coaching voor deze werknemer in Nepal;  
• Verblijf in Nepal (max. 12 dagen), vliegticket is niet inbegrepen; 
• Een in-company workshop persoonlijk leiderschap in Nederland;  
• Unieke korte bedrijfsfilm (4 minuten) die de werknemer met een 

professionele filmregisseur monteert. Deze kan gebruikt worden voor 
promotiedoeleinden, bijvoorbeeld voor het zichtbaar maken van 
kernwaardes of het MVO-beleid; 

• Eigen pagina op onze website waarop je de ontwikkeling van je 'eigen' jongeren volgt; 
• Collega’s kunnen een deel van de sponsorbijdrage zelf genereren door een sponsoractie te organiseren. Mountain 

Child Care biedt daarvoor professionele ondersteuning en een Quest Trek Kit; 
• En versterkte interne verbinding. 

 
 

Mountain Child Care is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Hierdoor zijn giften - afhankelijk 
van de vorm waarin zij gedaan worden - aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
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