
 
Programma Broedplaats in de woestijn zondag 17 tot zondag 24 februari 2019 
 
Kosten: 
De kosten (exclusief vlucht) berekenen we op basis van het aantal deelnemers. 
5 deelnemers: € 1.000,00 per persoon 
6 deelnemers: € 940,00 per persoon 
7 deelnemers: € 880,00 per persoon. 
 
Indicatie kosten vlucht: 115 euro (zonder extra bagage). Zelf te regelen 
Heenreis: Vertrek Weeze 17 februari 2019, 14.40 uur. Aankomst Marrakesh, 17.30 uur. 
Terugreis Marrakesh: 24 februari 2019, 17.55 uur. Aankomst Weeze, 22.45 uur. 
 
Programma: 
17 februari:  Vlucht naar Marrakesh om 14.40 uur met Ryan Air vanuit 

Weeze.  
Mouloud wacht ons op en brengt ons met ons eigen busje en 
chauffeur naar de Riad in het centrum van Marrakesh. 
Gezamenlijk diner in de Riad. 
  

18 februari: Ongeveer 7 uur vertrek vanaf de Riad. Met hetzelfde busje 
rijden we rijden we door de hoge Atlas naar het laatste 
dorpje M’hamid , aan de rand van de Sahara, daar waar de 
weg ophoudt. 

 We komen daar rond 18.00 uur aan. In dit dorpje of in het 
eerste basiskamp in de woestijn dineren en overnachten we.  
Ook is hier de mogelijkheid om woestijnkleding kopen. Zeer 
aan te bevelen. De kosten €15/20 zijn niet inbegrepen. 

 
19-23 februari:  Lopen, uitwisselen, stilte, mijmeren…. We overnachten in 

tenten of onder de sterrenhemel. Dagafstanden zijn variabel 
en stellen geen speciale eisen aan conditie. 

 Tijdens de trekking, het lopen en overnachten in de woestijn, 
ijken we onze vragen, nieuwe ideeën en inzichten in 
voortdurende wisselwerking met elkaar. Geïnspireerd en 
gevoed door de grote natuur, de onmetelijkheid en 
veelzijdigheid van de Sahara. Marcelle en Maria bieden ieder 
vanuit hun eigen achtergrond hun expertise 
aan(coaching/creativiteit).  

 De kracht van de broedplaats zit hem voor velen in het 



samenkomen en uitwisselen van expertise, ‘levenservaring’ 
en diversiteit. 
 

24 februari: We staan heel vroeg op en gaan naar Marrakesh. We lunchen 
onderweg. Om 17.55 vliegen we terug naar Weeze, waar we 
om 22.45 uur aankomen. 

 
Wil je kennis maken met de organisatie Mouloud Tazind?  
Kijk op www.amassakoul.com   
 
Praktische informatie: 
 
Op een nog nader te plannen avond is er een bijeenkomst in Nijmegen om kennis te 
maken en de prakische zaken door te spreken, voor wie daaraan behoefte heeft. 
 
Meenemen: 

• Geldig paspoort (controleer de datum, moet geldig zijn tot een half jaar na 
vertrekdatum) 

• Luchtige bedekkende kleding. Je kunt in  M’hamid goedkoop een katoenen 
“woestijnjurk” kopen. Erg handig. 

• Goed lopend schoeisel, bij voorkeur geen dichte schoenen, vb Teva sandalen 
• Warm (thermo)ondergoed voor ’s nachts. Het kan koud zijn ’s nachts. Grote 

temperatuurverschillen zijn niet ongebruikelijk. 
• Warme slaapzak (5 graden boven nul) 
• Een lakenzak  
• Zonnebrand 
• Zonnebril 
• Zaklamp, een hoofdlampje is erg handig 
• Eventueel materiaal waar je zelf mee wilt werken (denk aan teken/schrijfgerei, 

papier, fototoestel, muziek, etc.) 
• Een pet of dunne katoenen sjaal die als tulband kan dienen. 

	
Vooral niet meenemen:	
Je horloge! Je ervaart in de woestijn een hele andere tijdsbeleving. Het lopen, de stand 
van de zon en de temperatuur bepalen het ritme van de dag…	
	
Tip: neem niet teveel mee. Kijk naar de bagagevoorwaarden van Ryanair. In de woestijn 
hebben we niet veel kleding nodig. Zeker niet als je besluit een “jurk” te kopen die je 
beschermt tegen zon en stof.	
Wij zorgen voor  eerste hulp benodigdheden.	
Ammakassoul neemt slaapmatjes mee.  	
De overnachtingen in de woestijn: 
Je hebt de keuze uit 

- de open lucht 
- de grote tent 
- in een van de 3 kleine tentjes 

 
Hartelijke groet 
Marcelle en Maria 
 

 


