
Kilimanjaro
beklimmen
EEN LEVENSVERANDERENDE ERVARING

 



Wil jij jezelf fysiek, mentaal en emotioneel uitdagen? Tot nieuwe inzichten komen en het maximale
uit het leven halen? Ga dan met HEX Expeditions mee op coachingsreis naar Afrika, om daar de
hoogste vrijstaande berg ter wereld te beklimmen: Mount Kilimanjaro.

De coachingsreis waarbij we de Kilimanjaro beklimmen (of expeditie zoals we hem ook wel noemen)
duurt dertien dagen en deze ga je aan met een groep gelijkgestemden en een coach die ook hun
potentieel willen ontdekken. De expeditie bestaat uit een voortraject, hoofdtraject en natraject. 

Prep jezelf en ga dit avontuur aan, samen met HEX Expedtions.

Deze Kilimanjaro coaching reis vindt plaats in september ����, van � tot en met �� september. 

RESET, RECHARGE, RECONNECT, REFLECT, REFOCUS



Overwin blokkades en obstakels. Overwin jezelf.

Deze coaching reis biedt plek aan �� individuen die een intrinsieke motivatie voelen om
deel te nemen aan deze bijzondere coachingsreis. Herken jij jezelf hierin:
 
·Je wilt jezelf uitdagen om je zo op een dieper niveau opnieuw te leren kennen;
·Je durft uit je comfortzone te stappen om zo te groeien en transformeren naar een
betere versie van jezelf;
·Je wilt zonder afleiding van het dagelijkse leven, meer in verbinding met jezelf komen;
·Je wilt leren omgaan met omstandigheden en obstakels en weer blij zijn met kleine
dingen in het leven;
·Je bent klaar voor een avontuur, ervaring en prestatie willen om nooit meer te
vergeten.
 
Verbinding, avontuur, vrijheid, persoonlijke ontwikkeling en energie zijn de
elementen die bij HEX Expeditions de hoofdrol spelen.
 
Tijdens een coachingsreis van HEX Expeditions voel je je soms naakt en ga je terug naar
de basis. Geen luxe en comfort, maar de rauwe natuur om je heen, waarvan je slechts
een minuscuul onderdeel bent. Kom jezelf tegen en ontdek wie je echt bent. Activeer je
innerlijke kompas, creëer helderheid en kom weer in beweging.
 

GA MEE VAN � T/M �� SEPTEMBER ����
 



Hung Nguyen is performance & life coach en oprichter HEX Expeditions

Over Hung Nguyen
“Ik ben in het dagelijks leven een familiemens, ondernemer, sporter en voor
een groot gedeelte een gesprekspartner van mijn cliënten, die vooral moeten
presteren onder grote druk. In een wereld waarin alles sneller, groter en beter
moet, zijn we onszelf verloren. Ik help mijn cliënten weer dichter bij henzelf te
komen. 

Op deze ��-daagse reis ben ik aanwezig als coach, begeleider, maar bovenal
als vriend. Het is mijn taak om de deelnemers te helpen met reflecteren. Ik
creëer ruimte voor inzichten die we krijgen vanuit de natuur en help
deelnemers om deze om te zetten naar hun eigen leven. Ik help ze hun eigen
grenzen op te zoeken en deze te overwinnen. De levenslessen die we krijgen
vanuit de beklimming gaat een levensveranderende ervaring worden. Ik ben
super trots en dankbaar dat ik mijn eigen ervaring met de deelnemers kan
delen, zodat zij dit hopelijk ook weer met hun eigen omgeving kunnen delen.”

 

“Every mountain top
is within reach if you
just keep climbing.” 



COACHING REIS HEX EXPEDITIONS: KILIMANJARO, NORTHERN CIRCUIT
8 DAGEN + 2 NACHTEN AFRICA AMINI MAASAI LODGE

Over Kilimanjaro: een en al schoonheid!
Mount Kilimanjaro, gelegen in Tanzania, is de hoogste berg van Afrika met een piek
van �.��� meter en tevens de grootste vrijstaande berg ter wereld. Ook behoort hij tot
de Seven Summits. 
 
Over Kilimanjaro Northern Circuit: de ultieme trektocht
De langste en nieuwste route op de Kilimanjaro, Northern Circuit, staat bekend om zijn
uitstekende acclimatisatie en adembenemende uitzicht op de noordelijke helling van
de Kilimanjaro. Een aanbeveling wanneer je wilt genieten van een lange trektocht in
de afgelegen wildernis. Het is namelijk zelden druk op deze route. 
 
Over Africa Amini Maasai Lodge
Perfect gecamoufleerd en te midden van de ongerepte natuur staan de lodges van
Africa Amini Life. De Africa Amini Maasai Lodge wordt helemaal gerund door Masai en
biedt natuur, cultuur en ontspanning met uitzicht op de Kilimanjaro. Een prachtige
kennismaking met de Masai.

Exclusief, persoonlijk en authentiek.

De Kilimanjaro beklimmen, via het noorderlijke circuit, en overnachten bij de Masai
 



Om groter te denken, uitdagingen aan te
gaan en die te overwinnen;

Om het leven door een heldere bril te zien
en te visualiseren wat je wilt creëren;

Om in verbinding te komen met jezelf, de
natuur en de mensen om je heen.

Om de opgedane lessen om te zetten in
betere beslissingen die je leven in positieve
zin zullen veranderen.

Gedurende de journey (deze start al in
Nederland op het moment van inschrijving) zal
Hung een aantal masterclasses hosten.Tijdens
deze masterclasses gaan we je helpen om meer
duidelijkheid te scheppen over jouw grotere,
en tot nu toe onbekende, visie voor jezelf en
jouw leven. Het doel is om deze visie vol
zelfvertrouwen om te zetten naar een nieuwe
manier van leven en werken.
 
Je wordt voorafgaand aan de reis ondersteund
op het gebied van voeding en training, zodat je
���% voorbereid bent. Tijdens de reis zal Hung
je ondersteunen als gids, samen met een aantal
lokale gidsen en porters die onze tassen en
spullen zullen dragen.

Je wordt aangemoedigd tijdens de
Kilimanjaro expeditie:

OVERWIN JOUW INNER KILIMANJARO



 
Wanneer het echt tijd is voor een break, nieuwe ideeën en inzichten,
wanneer je altijd al een hoge berg hebt willen beklimmen, wanneer je
geïnteresseerd bent in de Masai cultuur en je mooie maar ook
onvergetelijke herinneringen wilt maken, dan is dit jouw oproep en
het moment om de knop om te zetten.
 
Vanwege de exclusiviteit en de intensiviteit van deze reis zijn de
plekken alleen beschikbaar voor mensen die bereid zijn om ���%
eerlijk tegen zichzelf te zijn en de fysieke en persoonlijke uitdagingen
aan durven te gaan.
 
Data: �-�� september ����

Investering? €3750,-

Deze expeditie is voor ondernemers aftrekbaar. 
Betaling in termijnen mogelijk.

DOORBREEK DE SLEUR EN HECTIEK:  
DIT IS  JOUW OPROEP TOT AVONTUUR!



Informatiebijeenkomst online
GEAR workshop
Voorbereidingsbijeenkomst live op een
unieke locatie in de natuur
�x gezamenlijke training in Nederland
Trainingshandleiding gebaseerd op
conditie, uithoudingsvermogen en
kracht
Uitgebreide intakegesprek
Avonturen pakket t.w.v. €���,-

VOORBEREIDING IN NEDERLAND: 

 

� gedeelde luchthaventransfers - � bij
aankomst en � bij vertrek 
�-seizoenen bergtenten 
Slaapmatten Slaapzakken (limiet van
-��C) 
Professionele berggidsen, koks en
dragers 
Katadyn gefilterd water tijdens de trek 
Aanvullende zuurstof- en pulsoximeter 
� verplaatsbaar spoeltoilet met een
toilettent voor groepen. 
Alle lokalen transfers Kilimanjaro
National Park-kosten, kampeerkosten
en reddingskosten 
Donatie van bomen ter ondersteuning
van onze projecten voor milieubehoud
Alle overnachtingen op de berg voor en
na de klim.
Alle maaltijden voor, tijdens en na de
berg. Ontbijt, lunch en avondeten

KILIMANJARO PROGRAMMA:

DIT IS ALLEMAAL INBEGREPEN TIJDENS 
DE KILIMANJARO COACHING REIS

 
Vluchten van Amsterdam naar
Kilimanjaro en retour 
Fooi voor de bergbemanning 
Kleding en persoonlijke uitrusting 
Reisverzekering en
annuleringsverzekering
Snacks en drinken
Visum à $��,-

DIT IS NIET INBEGREPEN 
 



IS EEN COACHING REIS FISCAAL AFTREKBAAR? 
HET ANTWOORD IS: JA.

Zakelijk aftrekbare coaching reis: expeditie met coach naar de Kilimanjaro
Vaak zijn de deelnemers van HEX Expeditions coaching reizen individuen die
zakelijk op topniveau presteren. Mede daarom zijn de coachingsreizen volledig
fiscaal aftrekbaar. Je gebruikt de expeditie of trektocht namelijk om mentaal
sterker te worden, een helder vizier te krijgen en de dingen in een breder
verband te kunnen zien. Deze inzichten zet je na terugkomst van de reis om in
zakelijke doelen om zo op zakelijk vlak succesvoller, efficiënter en creatiever te
worden. Je ontvang van ons een zakelijke factuur van de complete coaching reis
voor de administratie van jouw onderneming of organisatie. 

NIVEAU

Vereiste voor deelnemers: 
Goede basisconditie, bereid zijn om �x per week te trainen ter voorbereiding.
Geen blessures die je weerhouden om uren achter elkaar te wandelen

VERZEKERING

Om deel te kunnen nemen aan HEX Expeditions moet je verzekerd zijn voor
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

VOORWAARDE DEELNAME AAN HEX EXPEDITIONS

Door deel te nemen aan een HEX Expeditions, accepteer je de algemene
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.



We gaan gezamenlijk €10.000,- sponsorgeld ophalen voor Africa
Amini en zie met eigen ogen welk verschil jouw bijdrage maakt.

Africa Amini Alama (AAA) is een non-profitorganisatie geregistreerd in Oostenrijk,
Duitsland, Zwitserland en de VS en een INGO geregistreerd in Tanzania. De
werkterreinen zijn onder meer geneeskunde, educatieve en sociale projecten. Elk
van de projecten wordt ter plaatse beheerd door een lokaal team met als doel op
lange termijn zelfvoorzienend te zijn. De regio omvat de Maasai en Meruland in het
district Arumeru, in het noorden van Tanzania op een plateau op ���� m tussen de
Kilimanjaro en de berg Meru.

ONZE MISSIE:



Somewhere between the
bottom of the climb and the
summit is the answer to the

mystery why we climb
GREG CHILD



 
 

Heb je nog vragen?
Stuur ons gerust een berichtje via whatsapp (+�� ���������), 

instagram (@hexglobal.nl), emaill (info@hexglobal.nl)
 

Hopelijk ontmoeten wij elkaar!
 

Avontuurlijke groet,
Team HEX

 
 


