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Inleiding  
Stichting Route 66 richt zich op mentaal overbelaste, vaak uitgeputte jongvolwassenen met 
psychische klachten in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. Dit zijn met name de nieuwetijds jongeren en 
millennials.  
 
Vanuit de problematiek dat 1 op de 4 jongeren ernstig mentaal overbelast en uit balans is, is dit 
transformatieve rehabilitatie traject ontstaan. De cijfers en de ontwikkeling van de cijfers zijn 
verontrustend en zeer zorgwekkend. Veel jongeren ervaren dagelijks stressgerelateerde klachten en 
zijn daardoor mentaal ernstig overbelast en uit balans.  
 
Uit verhalen van ouders en jongeren, maar ook uit onderzoeken van o.a. het RIVM blijkt dat de 
huidige hulpverlening al jarenlang niet meer aansluit bij de behoeften van deze nieuwe generatie. In 
hun behandelingen, diagnoses en adviezen schieten ze ernstig tekort.  
 
Route 66 is een innovatief, spiritueel, natuurrijk, uitdagend, trans-formatief en back to basic 
rehabilitatietraject van 66 dagen. Waar jongeren een natuurrijk pad bewandelen op weg naar herstel, 
zelfontwikkeling en verbetering van de mentale en sociale weerbaarheid.  
Het traject duurt 66 dagen omdat het brein minimaal acht weken nodig heeft om negatieve cognities 
en ongewenste gevoelens en gedrag te herstructureren en te transformeren. 
 
De Route 66 trajecten zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in de bergen van Gran Canaria waar 
krachtplekken in de natuur nog oerachtig, ondersteunend en heilzaam werken. De invloed van de 
natuur op ons mensen is groots en gezond. Deze natuurrijke omgeving helpt enorm bij regeneratie en 
werkt als een versterker in het helingsproces. In een krachtige natuurlijke omgeving -dus uit de 
belemmerende, geconditioneerde, oude leefomgeving waarin ze vast blijven zitten in patronen- 
komen jongeren tot herontdekkingen, krijgen nieuwe inzichten en ontwikkelen een andere mindset. 
Deze mentale transformatie naar nieuw bewustzijn kan alleen in een natuurlijke omgeving 
plaatsvinden. 
In ontwikkeling en aandachtig zijn wij in Nederland in contact over geschikte locaties om het 66 dagen 
traject met passende begeleiding en (na)zorg te organiseren. 
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Stichting Route 66 is ontwikkeld vanuit onze ontwikkelingsstichting en transformatieplatform ZieMens 
en richt zich enkel en volledig op het 66 dagen durende rehabilitatietraject voor kwetsbare jongeren, 
inclusief de volledige organisatie, de organisatorische groei en huisvesting.  
Stichting ZieMens blijft ook zorgdragen voor de verdere ontwikkeling. 
 
 
 
 

 
 
Onze missie 
Voor een gezond klimaat, de toekomst van onze samenleving én onze planeet zijn we afhankelijk van 
een totale systematische ommezwaai; radicaal anders denken en doen. Voor het herstel en de 
transformatie naar een natuurrijk, menselijk en natuurlijk evenwicht, is het veranderen van de wereld 
perceptie noodzakelijk. We moeten uit de illusie van het denken. 
 
Om dit te realiseren helpen wij uitgeputte en mentaal overbelaste jongeren, met name de nieuwetijds 
jongeren en millennials van 18 tot 28 jaar in hun transformatie- en ontwakingsproces. Waar wij ze 
voorbereiden, ondersteunen en begeleiden naar een eerlijk, beter, natuurrijk en authentieker eigen 
leven.  
 
Hiervoor is het spirituele, natuureducatieve, holistische en transformatieve back to basic 
rehabilitatietraject Route 66 ontwikkeld op Gran Canaria en uitbreidend in Nederland. De jongeren 
gaan in 66 dagen een natuurrijk pad bewandelen op weg naar herstel, eigen kracht en 
zelfontwikkeling.  
 
Onze visie 
Onze natuurgerichte en spirituele begeleiding geeft een andere kijk op klachten en diagnoses dan 
men gewend is. Wij kijken veel meer naar de samenhang van alle levensdelen; natuurlijke tekorten, 
de spirituele behoeften, mentale en fysieke klachten en de onderliggende talenten. Deze aanpak is 
anders en sluit beter aan bij deze nieuwetijds jongeren.  
In 66 dagen worden de jongeren begeleid naar een andere wereld perceptie en een nieuw 
toekomstperspectief. Het zorgt voor een mentale ommezwaai; van klacht naar kracht, van 
Hoofdzaken naar Hartwerk en van voorprogrammering naar ervarend leren en intuïtie. Hierdoor wordt 
de mentale weerbaarheid versterkt, staan ze krachtig op eigen benen, versterkt het de eigenwaarde, 
draagt het bij aan identiteitsvorming en bevordert het de zelf- en samenredzaamheid.  
De benodigde natuurlijke kennis en kracht is in een ieder aanwezig, alleen het wacht op de juiste 
grond en aandacht. Die bieden wij.  
 
Onze aanpak zorgt voor herontdekking van de menselijke (w)aarde in verbinding met zichzelf, de 
omgeving en de natuur. Weer kunnen vertrouwen, durven en ontdekken, zijn waarden en 
krachtbronnen die innerlijke kracht en sterkte geven. Authenticiteit en verbondenheid zijn de nieuwe 
kernwaarden. 
 
Wij streven naar een eerlijke en leefbare wereld (aarde) waar hoogsensitiviteit en spiritualiteit 
natuurlijk gevoed en gestimuleerd wordt. Waar het Ego in het streven naar meer, aanzien, snelheid, 
geld, materie en oppervlakkigheid van contact zijn macht, invloed, dominantie en controle verliest van 
het Eco principe. 
Een natuurrijke wereld van eigen kracht en in verbinding. 

Wij dragen allen verantwoordelijkheid voor de nalatenschap, waar onze (klein)kinderen 
hedendaags mee geconfronteerd worden, zoals de klimaatverandering, alle onnatuurlijke en 
verstorende invloeden, een ziekmakende perceptie en vreselijke toekomstvoorspellingen. 



 
 

 
Voor de toekomst van onze samenleving én planeet zijn we afhankelijk van deze nieuwe 
generatie jongeren en een natuurlijk evenwicht. Wij voelen ons geroepen om deze toekomstige 
generaties te ondersteunen in hun transitie. Want het zijn de kinderen/jongeren (eco) die het 
licht en de kracht in zich dragen om deze wereld te veranderen en bijeen te brengen. Maar het 
zijn de ouders, opvoeders, systemen en overheden (ego) die de verantwoordelijkheid dragen 
om de nieuwe generatie hierin te ondersteunen en te faciliteren. 
 
Statutaire doelstellingen 
1. het bevorderen van en bijdragen aan het welzijn en het toekomstperspectief voor mentaal 
overbelaste jongeren en jongvolwassenen. Zij die door de ontwikkelingen van de hedendaagse 
(virtuele) wereld en door het ontbreken van passende reguliere zorg en begeleiding velerlei klachten 
ontwikkelen, zoals verslavingen, eenzaamheid, sociale isolatie, vervreemding, slaap- en 
concentratieproblemen, agressie, depressie, angststoornissen en op een zijspoor belanden zonder 
enig toekomstperspectief;  
2. het faciliteren van opvang voor het begeleiden van jongvolwassenen naar zelfredzaamheid, die 
door de ontwikkelingen van de hedendaagse prestatiegerichte (virtuele) wereld en door het ontbreken 
van passende reguliere zorg en begeleiding (of wachtlijsten) velerlei klachten ontwikkelen, zoals 
verslaving, eenzaamheid, slaap- en concentratieproblemen, agressie, depressie, angststoornissen en 
op een zijspoor belanden zonder enig toekomstperspectief;  
3. het faciliteren van opvang en het begeleiden van de deelnemers in kleinschalige groepen naar 
zelfredzaamheid, die in verbinding met elkaar naar een natuurlijk evenwicht groeien; 
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
De stichting beoogt niet het maken van winst.  
 
Werkzaamheden en activiteiten omschrijving 
De afgelopen vier jaar is veel voorbereidend werk verricht. In 2019 is op Gran Canaria met succes 
een pilot gedraaid met vier jongeren. Organisatorisch is alles gereed om in mei 2021 van start te gaan 
met de eerste groep. In februari 2021 kunnen we al beginnen met een kleine groep jongeren en 
vrijwilligers om voorbereidende werkzaamheden in gang te zetten. 
 
In Arteara, Gran Canaria, waar we starten met Route 66, is een rehabilitatie accommodatie voor 4 tot 
8 deelnemers, een werkatelier, een ruimte voor ontwikkeling en creatie en mogelijkheden voor 
biologische landbouw. Verder heeft de Stichting de mogelijkheid om vanaf 2021 extra te bouwen. Er 
is hier 75 hectare bewerkte grond met voldoende doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden voor 
ecologische land- en tuinbouw.  
 
In Fataga, Gran Canaria, hebben we de beschikking gekregen over Finca Rural El Molino de Agua. 
Dit is een prachtige, natuurlijke gelegen locatie met een groot evenemententerrein van 101 ha, 
inclusief 11 accommodaties en genoeg ruimte voor al onze activiteiten, onze toekomstplannen en 
ontwikkeldoelen.  
 
Mei 2021 starten we met de eerste groep van 4 deelnemers. De groei van de groepen vindt op 
organische wijze plaats: groepen vormen zich conform het celfilosofie organisatiemodel van Eckart 
Wintzen. Elke groep draagt zorg voor het creëren van voldoende verblijfsplekken voor de deelnemers 
en begeleiders van de volgende groep. Dit kunnen eenvoudige verblijfplaatsen worden; het klimaat is 
hiervoor uitermate geschikt.  
De beoogde groei van het aantal deelnemers is; in 2021 van 4 naar 8, naar 16 en uiteindelijk naar 22. 
In 2022; van 22, 33, 44 naar 55 en in 2023; 4 x 55 deelnemers. Aan het eind van 2023 hebben dan in 
totaal 424 deelnemers het Route 66 traject gevolgd. 



 
 

 
Aan het einde van elk traject zal er een toereikend aantal deelnemers gecoacht en opgeleid worden 
om de volgende Route 66-groep te begeleiden. Het aantal begeleiders dat voortkomt uit de vorige 
groep is zo’n 25% van het aantal deelnemers dat gaat starten. Van begeleider/junior naar senior en 
dan mentor. Zo wordt Route 66 in de komende jaren een traject ‘voor jongeren door jongeren’. 
 
In Nederland zijn we op zoek naar natuurrijke locaties om daar professionele nazorg te kunnen 
verlenen. Hiermee zorgen we desgewenst voor een zachte landing bij terugkomst in Nederland.  
Vanwege het risico dat de Corona maatregelen onze plannen in Gran Canaria verstoren, zoeken we 
ook een geschikte locatie om indien noodzakelijk het Route 66 traject in Nederland aan te bieden.  
Wij doen het bewust anders dan de reguliere hulpverlening. De deelnemers krijgen bij ons de fysieke 
en geestelijke ruimte om opnieuw te herontdekken wie ze werkelijk zijn. Een eigen ritme ontdekken en 
leren door bewustzijn en zelf te ervaren in nauw contact met de natuur.  
Zo herontdekken deelnemers eenvoudigweg dat zij een deel van een grote kracht van de natuur, haar 
ritme, creatie en harmonie vertegenwoordigen. Deze benadering sluit beter aan bij de nieuwe 
ontwikkelingsfase en behoefte. Natuurlijke inzet en spirituele ervaringsgerichtheid spreekt veel 
jongvolwassenen aan in deze tijd. 
 
Ervarend leren, Bewustwording, Inclusiviteit en Natuur en mens, zijn de vier pijlers van het traject en 
het programma is natuurbewust, spiritueel georiënteerd en sterk gebaseerd op de MBCT 
(Mindfulness Based Cognitive Training).  
Het transformatieproces vindt plaats aan de hand van het 7 fasen procesmodel. De 7 fasen zijn; 1. 
ontdekken, 2. verwonderen, 3. verbinden, 4. creëren, 5. acteren, 6. regisseren en 7. integreren. 
 
In het traject zijn 7 thema’s/kernactiviteiten verwerkt, te weten; 
1. ecologische land-, tuinbouw, natuur en dieren, mens en natuur;  
2. creatieve, aboriginal kunst activiteiten, beeldende therapie;  
3. constructieve-, ambachtelijke, bouwactiviteiten;  
4. acteer- en regisseur activiteiten, rollenspellen; 
5. outdoor activiteiten, ervarend leren;  
6. meditatie-, mindfulness- en yoga activiteiten, bewustwording;  
7. muziekactiviteiten.  
Elke deelnemer maakt kennis met en neemt deel aan al deze verschillende activiteiten. 
 
De komende tijd gaan we vrijwilligers en professionals werven en opleiden die indachtig het 
gedachtegoed mee zullen werken en zullen bijdragen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen. 
 
Tot slot gaan we op diverse manieren Route 66 onder de aandacht brengen. Zodat de deelnemers 
ons weten te vinden en sympathisanten ons steunen. We willen mensen, organisaties, instanties en 
overheden wakker schudden. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan zien wat nodig is, ons 
gedachtegoed eigen maken, hun verantwoordelijkheid nemen, onze activiteiten steunen en onderdeel 
worden van de noodzakelijke nieuwe beweging.  
 
Werving gelden 
 

 
 

De Stichting is volledig afhankelijk van gelden van derden en is gestart met het 
werven van fondsen, subsidies en andere gelden, zodat we beschikken over 
voldoende financiële middelen. We hebben berekend dat de kosten per deelnemer 
9999 euro zijn. 



 
 

Stichting Route 66 komt op de volgende manieren aan de noodzakelijke financiële middelen;  
● Stichting ZieMens is niet alleen het Transformation Development Centre, maar ook de 

steunstichting van Route 66. Het grootste deel van de opbrengsten van stichting ZieMens 
komt ten goede aan Route 66, 

● zorggelden bij gemeenten, subsidies en donaties 
● schenkingen, erfstellingen en legaten 

 
Het bestuur zal zelf op een proactieve wijze gelden genereren. 
 
 
Beheer gelden 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe 
communicatie. Alle leden van het bestuur bekleden hun functie onbezoldigd. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat bij 3 bestuurders, te weten: 
 Oprichter en voorzitter: Martina Jager 

Penningmeester: Jolande van Aken 
Secretaris: Antoon Wuestman 

 
Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar en zo vaak als één bestuurslid dit wenselijk acht. 
Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt.  
 
Op grond van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen 
enkele (recht)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen 
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen 
vermogen. 
 
Het belangrijkste doel van de evaluatie van ons project is openheid en transparantie geven aan 
donateurs, financiers en andere belangstellenden over ons project. Dit biedt een optimale kans om de 
stichting te promoten bij de donateurs. Met betrekking tot de financiële verantwoording wordt de 
jaarlijkse begroting vooraf vastgesteld door het bestuur. Binnen die begroting doet het uitvoerend 
comité haar werk. De gelden worden voornamelijk besteed aan exploitatiekosten van de projecten.  
 
De stichting heeft geen betaald personeel in dienst. Wij werken samen met lokale, nationale en 
internationale vrijwilligers en professionals. Allen bezielde mensen met affiniteit en ruime ervaring op 
het gebied van transpersoonlijke en organisatorische transformatie. Ieder met hun eigen expertise in 
natuur menselijke transformatie en met kennis van cognitieve, spirituele en emotionele processen.  
Onze professionele co-creatoren huren wij in voor een dienst die zij zelfstandig uitvoeren.  
 
Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI Stichting 
met een vergelijkbare doelstelling. Indien nodig bepaalt de rechter welke stichting. 
 
Besteding gelden 
De verworven gelden voor het rehabilitatieproject Route 66 worden enkel besteed aan het realiseren 
van onze doelstellingen. Dit betekent dat we ze overwegend besteden aan het beschikken over 
voldoende verblijfs-, leer- en werkplekken voor de jongeren en de begeleiders, de verblijfkosten van 
de deelnemers en begeleiders en het inhuren van professionele diensten.  
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