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1. Doel & Visie

Wie zijn wij?
Stichting Route 66 is een autonome organisatie zonder winstoogmerk, die zich geroepen voelt om
kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar te begeleiden in hun transformatieproces.
Wij richten ons op de jongeren die in psychische nood verkeren en dringend effectieve hulp nodig hebben:
de jongeren die door de huidige crisis, de grote sociale en maatschappelijke veranderingen  en de enorme
prestatiedruk moeite hebben om zichzelf te kunnen zijn en dagelijks stressgerelateerde klachten ervaren.
Hierdoor kunnen zij niet of nauwelijk participeren in de maatschappij.

Route 66 is in het leven geroepen naar aanleiding van de dringende behoefte aan een alternatief
begeleidingstraject. Ons motto is: verander de wereld, begin bij jezelf. Onze aanpak is anders en we
bewerkstelligen een innerlijke ommezwaai. We geven de jongeren weer perspectief door hun aangeleerde
perceptie te resetten en zichzelf te herontdekken.

Stichting ZieMens, onze steunstichting die dit traject ontwikkeld heeft, ziet al een lange periode het
toenemende leed van deze snelgroeiende groep jongvolwassenen om zich heen. Ook zien zij dat de
reguliere hulpverlening in de begeleiding van deze jongeren ernstig tekort schiet. Vanuit het
verantwoordelijksbesef om deze nieuwe generatie te helpen, zijn zij vier jaar geleden op onderzoek
gegaan. Op basis hiervan is dit transformatieve begeleidingstraject ontwikkeld; een uitdagend pad dat wél
aansluit bij de behoefte van deze doelgroep en bijzonder effectief is.

In deze routebeschrijving geven wij kort en krachtig inzicht in dit internationale rehabilitatietraject van 66
dagen dat plaatsvindt op natuurlijke locaties in Nederland en Gran Canaria. Ons doel is een duurzaam,
zelfredzaam en natuurrijk project te genereren voor jongeren, dat - uiteindelijk- door jongeren zelf wordt
gerund. De aanzet wordt op organische wijze begeleid door ons transformatieve team.
De groepsvorming en -uitbreiding van ieder Route 66-traject is gebaseerd op de celfilosofie van Eckart
Wintzen. Op Gran Canaria is alles gereed om met Route 66 van start te kunnen gaan. Daarnaast hopen wij
ook dit jaar in Nederland te starten met een Route 66-traject. Hiervoor zijn wij in onderhandeling met een
aantal organisaties en onderzoeken we kansen en mogelijkheden op de Veluwe.

Probleemstelling
Nog vóór de coronacrisis bleek uit cijfers dat 1 op de 4 jongeren in Nederland ernstig mentaal overbelast
is. De huidige percentages zijn inmiddels nog hoger, ernstiger en zorgwekkender.

Naast de falende hulpverlening zijn er diverse andere factoren waardoor de problemen bij de jongeren zo
groot zijn en blijven toenemen:
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● Verwachtingen vanuit de samenleving, overheid, ouders en onderwijs, die jongeren dwingen om te
voldoen aan ‘het perfecte plaatje’. Dit creëert hoge verwachtingen en een gevoel van falen voor
deze jongeren zodra zij hier niet aan voldoen. Dit is enorm belastend voor veel van hen: uit
onderzoek blijkt dat dergelijke verwachtingen de meeste stressklachten veroorzaken. Veel van deze
jongeren hebben diagnoses als HSP, EHS, ASS, stemmingsklachten, eetstoornissen, depressies, en
angst- en dwangstoornissen.

● Jongeren ervaren een gemis aan echte aandacht, verbinding en vertrouwen, voelen zich angstig en
eenzaam.

● De samenleving waarin we leven is complex, onnatuurlijk en digitaliseert in een rap tempo. We
worden overspoeld met een overload aan data, informatie, filmpjes en berichten die ons 24/7
bereiken. Vele jongeren zijn de hele dag online om maar niets te hoeven missen en om erbij te
horen. Ze ervaren digitale stress en hun hoofd zit vol. De toename van deze stress is de afgelopen
jaren in diverse onderzoeken aangetoond.

● Door de drukte en stress is er niet langer ruimte voor reflectie en bezinning. In de zogenaamde
vrijheid, waarmee velen niet kunnen omgaan, staan vele jongeren altijd ‘aan’. Dit heeft tot gevolg
dat zij steeds minder rust en
ontspanning vinden en daardoor
oververmoeid raken.

● De elektromagnetische
frequenties zijn in onze
samenleving zijn ernstig verstoord
en heel onnatuurlijk geworden.
Vooral gevoelige jongeren ervaren
hoe schadelijk dit is voor hun
gezondheid en welbevinden.

● In onze samenleving zijn er vele
verdovende en geestdodende
middelen en verleidingen
beschikbaar, die voor vele
jongeren op grote schaal dienst
doen als ‘vluchtmiddel’. Deze
hardnekkige patronen of
verslavingen hebben vaak een
verstorende invloed op het
lichamelijk, geestelijk en sociaal
welbevinden.

● Door de mentale, sociale en
fysieke gevolgen van de
coronacrisis, zien veel jongeren
geen toekomst meer en hebben ze
weinig hoop.

4



Onze doelgroep
De doelgroep waar we ons op richten zijn jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar, die
kwetsbaar en mentaal overbelast zijn. Deze jongeren, met uiteenlopende diagnoses, kunnen in de beleving
van de reguliere hulpverlening ‘uitbehandeld’ zijn of krijgen mogelijk geen adequate hulp omdat de
hulpverlening ‘handelingsverlegen’ is. Veelal zijn dit kwetsbare jongeren die zich ongezien en/of
onbegrepen voelen in de huidige samenleving. Vaak worden zij door de omgeving als ‘anders’, ‘apart’ of
‘raar’ bestempeld.

Ons doel
Het doel van Route 66 is jongeren begeleiden naar hun eigen kracht, het verhogen van het welzijn in de
acht levensdomeinen* en weer perspectief geven. Route 66 ondersteunt de jongeren in het versterken van
de mentale weerbaarheid  en zelfredzaamheid en het bevorderen van de sociale cohesie. Tevens helpen wij
hen bij het ontwikkelen van hun talenten en competenties om volwaardig te kunnen participeren in de
samenleving.
(*deze acht domeinen worden nader uitgewerkt onder ‘onze aanpak’ op p. 10)
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Onze visie
Voor de toekomst van onze samenleving en planeet zijn we afhankelijk van de nieuwe generatie jongeren
– zij zijn de leiders van de nieuwe wereld. Een wereld waar het ego in het streven naar meer aanzien,
snelheid, geld, materie en oppervlakkigheid zijn vernietigende macht verliest van het ‘eco-principe’. Een
wereld waarin de natuur leidend is, de mens weer mens is en het leven weer terug naar de basis, zijn
oorspronkelijkheid gaat.

Wij streven naar een inclusieve
samenleving waarin de mens in zijn of haar
eigen kracht en in verbinding met elkaar
naar natuurlijk evenwicht groeit. Een
samenleving waarin we:

● weer samen creëren en met minder
gelukkig zijn;

● ons inzetten voor de aarde, onze
planeet en voedingsbron, ons leven;

● werken vanuit het hart en onszelf
herontdekken;

● in gezamenlijkheid en
intergenerationeel de
verantwoordelijkheid voor de
toekomst zien.

Zo bouwen we samen aan een nieuwe
gemeenschappelijke menselijkheid. Een
menswaardige samenleving waarin we
weer verbinden met onze oerkern,
terugkeren naar onze ware aard en weer
leren mens te zijn.
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Onze missie
Wij bieden kwetsbare en mentaal overbelaste jongeren een nieuw perspectief, een eerlijke kans op een
beter leven.

De jongeren zijn de toekomst. De wereld veranderen begint bij jezelf, de toekomst veranderen begint bij
de jongeren.

We streven naar een gezond evenwicht tussen mens, natuur, dier, samenleving en economie.
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2. Methode

Onze aanpak: het Route 66 traject
Het Route 66 traject is vrijwillig: elke jongere die zich herkent in de doelgroep kan zich aanmelden.
Vooraf vindt er een uitgebreide intake plaats. De jongere dient bereid te zijn om zijn of haar aandeel in het
eigen proces te willen (h)erkennen en zien. Dit kan pittig en confronterend zijn, maar is noodzakelijk. Het
traject duurt 66 dagen omdat uit onderzoek blijkt dat het brein minimaal acht weken nodig heeft om
negatieve cognities, gevoelens en gedrag te herstructureren en transformeren. Gedurende het traject
ontwikkelen en integreren de deelnemers een nieuwe natuurrijke mindset. Door stimuli en prikkelingen
wordt de perceptie in beweging gebracht, waardoor verandering mogelijk is. Hiermee beweegt ook het
beeld dat de jongere van zichzelf, de ander en de omgeving heeft.

Onze benadering is holistisch, mens- en natuurgericht, integraal, spiritueel en back to basics. Verschillende
disciplines, oosterse en westerse wijsheden, aardse krachten, zeer oude technieken en hedendaagse
methodes zijn met elkaar verweven tot een innovatief en gedurfd traject. Zo zijn onder andere
eigen-kracht-activatie, mindfulness, cognitieve herstructurering, dieren/paarden coaching, PMT,
rollenspelen met interventies, Gung Ho, aarde werkzaamheden en spelactiviteiten verwerkt in het
programma.

Jongeren gaan de kracht van de natuur voelen door te werken met aardse elementen. Door de natuur en
haar bewegingen te observeren ontstaat er rust, waardoor opvattingen en aangeleerde overtuigingen
makkelijker los gelaten kunnen worden.

‘De natuur leert de jongeren zien wat werkelijk is.’
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De vier pijlers
Om de beoogde transformatie te realiseren wordt er tijdens de gehele
route gewerkt aan vier basis hoekstenen/pijlers. Deze staan uitgelicht
op de afbeelding hiernaast. Tijdens het traject wordt de groep
opgesplitst in roulerende subgroepjes. Elke pijler vormt gedurende een
aantal weken een werkthema en zal vanuit verschillende kanten
worden belicht. Doordat de pijlers worden gekoppeld aan zeven
kernactiviteiten, worden de deelnemers gestimuleerd en geactiveerd.
De jongeren zullen zes dagen per week zes uur per dag met deze
kernactiviteiten bezig zijn. Denk daarbij aan:

● ecologische land- en tuinbouw
● natuurrijke creativiteit en dierverzorging
● authentieke bouwwerkzaamheden
● huishouding en koken
● kunst creatie, PMT, muziek en spel
● mindfulness en yoga
● outdoor activiteiten
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De zeven fasen
Het individuele rehabilitatie proces vindt plaats aan de hand van het
zeven fasen-procesmodel. De zeven fasen zijn: herontdekken,
verwonderen, verbinden, creëren, regisseren, acteren en integreren. In
de afbeelding hiernaast is samengevat hoe dit proces verloopt.

Dit zeven fasen-model biedt een uitermate geschikt kader om te
beoordelen hoe ver de deelnemer naar eigen oordeel is gevorderd op
het pad van: herontdekking wie hij/zij zelf is, eigenwaarde, welzijn en
talentontwikkeling. Elke deelnemer wordt begeleid door een
coach/mentor. Wanneer de coach weet in welke fase de deelnemer
volgens zichzelf verkeert, kan hij/zij daar op aansluiten met open
aandachtgerichte communicatie en ontwikkelingsgerichte coaching.
Tijdens deze ontwikkelingsstappen worden de jongeren geprikkeld en
uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. Zo leren zij onder
andere dat hun intuïtie, hun innerlijke kompas, hen de weg wijst.

De verbetercyclus plan - do - check - act zit verweven in onze aanpak.
Dit is een creatief probleemoplossend en kwaliteitsverhogend
hulpmiddel, ontwikkeld door Deming, met vier opeenvolgende
activiteiten geplaatst in een cirkel. Dit model hanteren we in de
ondersteuning van de deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Zo
stimuleren we ervarend leren vanuit een holistische zienswijze. We
sturen bij op basis van reflectie en evaluatie met als rode draad het Ken
Uzelve-principe. Hierbij is het uitgangspunt dat ware kennis over het
leven start met intensief zelfonderzoek.

Zelfontwikkeling geldt voor alle lagen binnen de gehele organisatie. In
de stichting worden medewerkers door inter- en supervisie aan de hand van het Ken Uzelve-principe –
hartwerk – geïntervenieerd en geëvalueerd. De stichting heeft hiervoor gedragscodes opgesteld en deze
staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Daarnaast maken we bij deze ontwikkeling gebruik van
MBCT schema's.

Bij elke deelnemer monitoren we tijdens het traject ten minste drie keer de
kwaliteit van bestaan en levensgeluk. Dit doen we telkens aan de hand van
dezelfde uitgebreide vragenlijst, door onszelf ontwikkeld en gebaseerd op de
acht levensdomeinen van Schalock en Verdugo (2002). Deze acht domeinen
zijn: lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, emotioneel welbevinden,
interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, persoonlijke ontwikkeling,
materieel welzijn en rechten. Door middel van monitoring brengt de coach,
samen met de deelnemer, het proces en het welzijn van aanvang tot einde in
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beeld. Er wordt onderzocht of het proces van zelfontplooiing in lijn is met de doelen, wensen en talenten,
zo ook of er bijgesteld moet worden. Op basis van de reflectie kunnen de deelnemer en de coach het
levensplan, de route en de activiteiten aanpassen. Meer over onze aanpak is te lezen op:
https://traject-route66.nl/de-aanpak/.

Pilot 2019
In 2019 is met succes een internationale pilot gedraaid met vier jongeren. Deze jongeren vonden geen
aansluiting bij de reguliere hulpverlening en zochten iets totaal anders. Zij kozen heel bewust voor dit
natuurrijke traject en vonden wat ze zochten, een alternatief dat aansloot bij hun behoeften en de realisatie
van de beoogde ommezwaai. Dankzij de gecombineerde toepassing van onder andere de natuur en
universele wetten, mindfulness, yoga, creatieve therapie, PMT, CGT, earthing en veel ervarend leren,
hebben zij zichzelf en hun talenten (her)ontdekt. Dankzij nieuw perspectief stonden zij na afloop totaal
anders in het leven. Gesterkt in hun eigen natuurlijke kracht zijn zij verder op reis gegaan, de wereld in.
Het gaat goed met hen.

De persoonlijke ervaring van Merel
‘Samen met een vriendin nam ik deel aan de pilot van Route 66, een heel fijn project waar je echt
je talenten kan ontdekken op heel veel verschillende manieren. Een plek waar vrijheid is voor
jezelf en voor creatie. In de bergen van Gran Canaria kom je vanzelf tot rust en lijkt lineaire tijd
stil te staan. Ik voelde dit heel sterk en kon echt heel erg genieten van de natuur om me heen. Meer
voelen, minder denken en meestromen met de energie van de dag.
Al met al, Route 66 is het echt waard. Een project waar je jezelf terugvindt!’

Nazorgtraject
Voor de deelnemers die na afloop van het traject weer terug naar hun oorspronkelijke omgeving gaan en
waarbij we gezamenlijk inschatten dat de overgang ondersteuning nodig heeft, is er een nazorgtraject in
Nederland. De deelnemer verblijft dan nog een periode in een natuurrijke omgeving voor een zachte
landing en wordt ondersteund in het re-integreren. Voor de realisatie van deze nazorg werken we samen
met andere organisaties.

De begeleiding
Onze transformatieve begeleiders zijn aanwezig in de groepen. Zij anticiperen, observeren en signaleren
thema’s. Zij zijn coach in de groepen, vervullen een stuwende rol en hebben oog voor de inhoud en de
uitvoering van de activiteiten. Ze gaan steeds op zoek naar kansen om de activiteit te verdiepen en te
verbreden.
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Ons bezielde multidisciplinaire team van professionals bestaat uit een psycholoog, zorgmanager,
verpleegkundige, natuurgenezer, fytotherapeut, lifecoach, jeugdwerker, klassiek homeopaat en
ergotherapeut. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van educatieve coaching, transpersoonlijke
transformatie en kennis van cognitieve, spirituele en emotionele processen. Hun specialisaties liggen op
allerlei terreinen: cognitieve gedragstherapie, PMT, bewustzijn wetenschappen, natuur- en plantenkennis,
meditatie, MBCT, NLP, EMDR, reiki, ademtherapie, hypnotherapie, yoga, traumatherapie, EFT-tapping,
muzikale en creatieve therapie en paardencoaching.

Route 66: voor en door jongeren
Daarnaast gaat Route 66 in toenemende mate een project vóór en door jongeren worden. Aan het eind van
elk Route 66 traject zal een aantal deelnemers op locatie achterblijven. Dit zijn jongeren die de ambitie
hebben om senior en mentor te worden en beschikken over voldoende ondersteunende en begeleidende
talenten en kwaliteiten. Zij gaan een bijdrage leveren binnen het team begeleiders van de volgende
groepen. Uiteraard worden zij voorafgaand goed voorbereid en gedurende de uitvoering gecoacht. Er zit
een opbouw in hun ontwikkeling en verantwoordelijkheden.
In het eerste jaar vervullen zij de rol van senior binnen de groep en doen daarbij veel kennis en ervaring
op door het deelnemen en aanwezig zijn. Vanaf het tweede jaar worden zij de mentoren binnen de groep
en ontwikkelen zij hun vaardigheden, kwaliteiten en zelfstandigheid. Zodra de mentor naar tevredenheid
het tweede jaar doorlopen heeft, is hij/zij begeleider en daarmee bevoegd en bekwaam om zelfstandig een
groep te begeleiden. Zo komen de natuurlijke talenten, kwaliteiten en de persoonlijke ervaringen van de
jongeren ten goede aan Route 66, aan de nieuwe deelnemende jongeren en aan de samenleving. Op basis
van deze opbouw is Route 66 vanaf 2024 een duurzaam zelfredzaam project dat door de jongeren zelf
wordt gerund. Daarmee is de aanloopfase volbracht en is: ‘Route 66, een traject voor en door jongeren!’

Naast de gepassioneerde inzet van al deze deskundigen en de steun van vele bevlogen vrijwilligers, is de
natuur in het traject de belangrijkste begeleider. De natuur is onze leraar, gids en inspiratiebron.

Waarom een andere, natuurlijke omgeving?
Het traject vindt heel bewust in een andere en natuurrijke omgeving plaats. De jongeren gaan terug naar
de kracht van de eigen natuur en stappen uit hun bekende, belemmerende en geconditioneerde
leefomgeving. In hun bestaande leefomgeving blijven zij terugvallen in oude patronen en overtuigingen,
omdat zij vaak en onbewust beïnvloed worden door deze omgeving en de vele verleidingen. In onze
natuurrijke en uitdagende omgeving is deze beïnvloeding niet aanwezig. Zo is het gebruik van drugs en
alcohol niet toegestaan.  Het gebruik van mobiel en internet teruggebracht tot een minimum, opmerkelijk
genoeg zal door de omgeving deze behoefte ook sterk afnemen en de tijd die kan worden besteed is van
18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast zorgt de oerkrachtige omgeving voor regeneratie wat het helingsproces
versterkt. De cognitieve herstructurering en gedragsverandering wordt hierdoor gestimuleerd.
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Route 66 op Gran Canaria
Ons rehabilitatiecentrum in Gran Canaria bevindt zich in de bergdorpjes Arteara en Fataga. Het is gelegen
in de vallei van de duizend palmen, een ware oase ver verwijderd van de materiële en egogerichte wereld.
Route 66 is hiervoor een samenwerking aangegaan met Ecofinca Rural El Molino de Agua nabij het stadje
Fataga. Hierdoor hebben we de beschikking over een prachtige, natuurlijke accommodatie met een
oppervlakte van 101 hectare. Op deze krachtige en historische locatie zijn alle mogelijkheden aanwezig
om onze toekomstplannen te realiseren. Vanaf medio 2021 kunnen we hier van start met de eerste groep
deelnemers bestaand uit 11 jongeren.

‘Het gebied waar ons centrum zich bevindt, brengt rust, ontspanning,
inzicht, transformatie, natuurbewustzijn en heling. Oplossingen en
creaties komen hierdoor vanzelf naar boven.’

Naast onze fantastische locatie in Gran Canaria, willen we ook in Nederland de beschikking hebben over
een geschikte en natuurrijke locatie waar het Route 66 traject kan plaatsvinden. Zo zijn we op de Veluwe
in gesprek met geschikte organisaties en is het onze ambitie om een duurzame samenwerkingsverband te
realiseren, zodat we op korte termijn van start kunnen gaan.
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Route 66 in Hoenderloo (NL)
● De capaciteit van de kleinschalige huisvesting is maximaal 11 jongeren per groep
● Optimaal en ideaal is 5x een Route 66 groep per jaar
● Met 5 groepen per jaar en er telkens ongeveer een week tussen (73 dagen x 5 = 365 dagen) is het

hele jaar gevuld en kunnen we continuïteit en een compleet jaaraanbod bieden in alle activiteiten
● De planning voor 2021 is 2x een Route 66 groep: start eerste groep maandag 2 augustus t/m

woensdag 6 oktober, start tweede groep maandag 16 oktober t/m woensdag 22 december.
● Het totale traject kost € 10.000 per deelnemer. In de aanloop zullen we dit bedrag nog niet meteen

ontvangen. Vandaar dat we in de opstart/aanloop afhankelijk zijn van investeerders/donateurs.
● De trajectkosten zijn laag in vergelijking met de falende reguliere bureaucratische zorgverlening.

De dagprijs zit op het niveau van ZZP 2 (zorgzwaartepakket 2)

De omvang, organisatie en ontwikkeling van de Route 66 groepen
Vanuit de celfilosofie van Eckart Wintzen die we hebben geïntegreerd in onze aanpak, is één van de
activiteiten aanplanten van gewassen en bouwen in authentieke stijl. Elke groep creëert een toereikend
aantal verblijfsplekken voor de volgende groep. Dit kunnen eenvoudige verblijfplaatsen worden, het
klimaat is hiervoor uitermate geschikt. Een andere activiteit is land- en tuinbouw; elke groep zorgt dat er
voldoende groente is verbouwd en beschikbaar is voor de volgende groep.

De volgende groep zal uit 22 deelnemers bestaan. Het aantal verblijfsplekken en de grootte van de
groepen zal zich zo op organische wijze verder uitbreiden. Het is onze doelstelling dat vanaf 2024 vier
maal per jaar 55 deelnemers, dus jaarlijks 220 jongeren, gaan deelnemen aan Route 66. Op het terrein zijn
er dan minimaal 66 huisvesting plekken gerealiseerd en beschikbaar.

Met het bereiken van ten minste 55 deelnemers in één groep, is de groep voldoende groot om te splitsen in
twee zelfstandige groepen. De groep wordt zodanig verdeeld dat beide groepen het oorspronkelijke van de
grote groep, de moedercel, behouden. Geheel in overeenstemming met de celfilosofie krijgt elke nieuwe
groep zijn eigen grote verantwoordelijkheid en natuurlijke bevoegdheid. Hierbij is het een voorwaarde dat
de groep zich aan de organisatorische kaders houdt. Onze oprechte kernwaarden zorgen dat de
afzonderlijke groepen één geheel vormen en zijn de basis voor openheid tussen de groepen onderling.

Celfilosofie: zelfredzaamheid & overdracht Route 66 (Eckart Wintzen)
De celfilosofie methode staat voor talentontwikkeling in verbinding met elkaar. Het is een natuurlijke
celdeling van Route 66.

De groepen van deelnemers worden opgedeeld en natuurlijk, op talent gesplitst. Waarbij alle deelnemers
elkaars talenten aanvullen en aanmoedigen.
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Centraal staat de doelstelling van Route 66 waarbij de natuurlijke kwaliteitsstandaarden vooraf vastgesteld
zijn, alle overige verantwoordelijkheden en de deelnemers die verbonden zijn aan de groepscel. De groep
krijgt alle vertrouwen, dit kan vanwege de kleinschaligheid.

Elke groepscel heeft een grote verantwoordelijkheid en daarmee dus ook een grote natuurlijke
bevoegdheid, op voorwaarde dat het zich aan de organische standaarden houdt. Iedereen, dus ook de gids,
heeft het recht om te leren en daarmee fouten te maken, dit zijn immers de échte leermomenten. Open
onverdeelde aandacht voor de gehele groep.

De kracht van het celfilosofie concept is dat de deelnemers elkaars talenten verbinden en verlichten. Deze
werkwijze brengt plezier in het leven en werk en iedereen ziet elkaar in zijn talent en als mens

Bij het concept van celdeling hoort ook een informeel coachingstraject. De gids is de leider en houdt
voortdurend contact met celleider(s).

‘Verander de wereld; begin bij jezelf’

ZieMens Transformatieplatform
Stichting ZieMens is de steunstichting van Route 66 en tevens ons transformatief en educatief
ontwikkelingsplatform. Als welzijnsorganisatie ontwikkelt en organiseert ZieMens tevens mensgerichte,
transformatieve trainingen om volwassenen, professionals en organisaties te helpen bij hun
transformatieproces. Haar missie is het veranderen van de wereld-perceptie en zien dat bewustwording en
zingeving de sleutels zijn voor de noodzakelijke verandering. ZieMens helpt mensen bij het vinden van
nieuw levensgeluk, gezond algemeen welbevinden, meer balans, ritme en beweging.

Hoog tijd voor drastische veranderingen in mens en organisatie
Systemen en oude paradigma’s waarop onze huidige samenleving is ingericht, sluiten niet meer aan op
de belevingswereld van de mens. Vele onderzoeken tonen dit aan en mensen en organisaties moeten om.
Wij van ZieMens helpen bij deze transformatie. Organischer en terug naar menselijkheid en eenvoud.
Samen -intergenerationeel- kunnen wij voor verandering zorgen om een nieuwe werkwijze en een
gemeenschappelijke nieuwe beweging in gang te zetten. Dit begint in onszelf, wij moeten omkantelen.
Om onze jonge generatie te helpen bouwen aan een leefbare, duurzame en inclusieve samenleving.

Want ons leven, onze samenleving, is in rap tempo enorm veranderd, verhard en complex geworden. De
overload aan informatie en prikkels is niet meer door ons menselijk brein te bevatten. Dit geeft stress,
maakt ziek en drijft ons mensen af van ons zelf én van elkaar. Mensen en systemen moeten drastisch
veranderen: een totale ommezwaai maken in bewustwording, in anders denken en doen.
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Ook organisaties hebben te maken met grote veranderingen. Veel bedrijven maken zich zorgen over de
toekomst en hun organisatiestructuur verandert snel: oude structuren functioneren niet meer en nieuwe
uitvoeringen brengen grote onzekerheid. Deze grote veranderingen worden aangeduid als transformatie.

De doelstellingen en drijfveren van ZieMens:
Vanuit hartsverbinding leren leven en werken, duurzaam leren denken en doen; mens- en natuur gericht
Zij streven naar een gezond evenwicht tussen natuur, mens en dier, samenleving en economie.

’We moeten Kantelen in ons denken en doen!’

Stichting ZieMens heeft een tweetal transformatieve trajecten voor volwassen ontwikkeld; de WakeUp en
L.E.S.S. De opbrengsten uit deze trajecten komen geheel ten goede aan Route 66. Dit conform het
circulaire ego-eco steun- en verdienmodel dat ZieMens hanteert. In de tariefstelling is hiermee bewust
rekening gehouden. Deze trajecten zullen in juni 2021 van start gaan. Meer informatie: WakeUp retraite –
ZieMens en LESS leiderschapstransformatie – ZieMens

Wake-UP! Body Mind & Soul
De 7-daagse WakeUp reset is een magische reis naar een multidimensionaal bewustzijn. Een unieke kans
om lichaam, geest en ziel te reinigen. Tijdens de Wake Up maken we uitsluitend gebruik van natuurlijke
producten en methoden. Deze totale detox is een integratie van hulpmiddelen uit natuur- en
plantengeneeskunde en oeroude technieken als deep frequency sound healing. Dagelijks mindfulness
(MBCT), Kundalini yoga en meditatie ondersteunen het proces. Voor de deelnemers aan deze training is
bereidheid, inzet en zelfkennis nodig; ze gaan namelijk zeven dagen ‘back to basic’, intensief op
zelfonderzoek in natuurrijke eenvoud.

L.E.S.S.-transformatie - Love Earth Soul Spirit - Natuurlijk leiderschap training
Love staat voor meer hartwerk - Earth voor basis en natuurrijke kennis - Soul voor meer saamhorigheid en
zielsverbinding - Spiritualiteit draagt de gezamenlijke visie uit in creativiteit in duurzame organisaties.

In onze transformatieve trainingen herontdekken professionals hoe ze in de kracht van hun eigen natuur
het beste uit zichzelf en uit hun team halen. Ze leren hun herhalende patronen te doorbreken en hun
persoonlijke effectiviteit te verhogen wat de mentale weerbaarheid verruimt.
Deelnemers leren natuurrijke en bewustzijns lessen OM te zetten in reflectie naar het eigen gedrag en het
organisatiebeeld. Dit geeft een totaal andere en frisse blik: een innovatieve en transformatieve boost voor
henzelf, hun team van medewerkers, en daarmee voor de hele organisatie. Door het verruimde zicht leren
deelnemers organisch leidinggeven en ontwikkelen zich tot natuurlijke leiders.
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Tijd voor drastische veranderingen in mens en organisatie
Systemen en oude paradigma’s waarop onze huidige samenleving is ingericht, sluiten niet meer aan op
de belevingswereld van de mens. Vele onderzoeken tonen dit aan en mensen en organisaties moeten om.
Wij van ZieMens helpen bij deze transformatie. Organischer en terug naar menselijkheid en eenvoud.
Samen -intergenerationeel- kunnen wij voor verandering zorgen om een nieuwe werkwijze en een
gemeenschappelijke nieuwe beweging in gang te zetten. Dit begint in onszelf, wij moeten omkantelen.
Om onze jonge generatie te helpen bouwen aan een leefbare, duurzame en inclusieve samenleving.

Planning WakeUp en L.E.S.S. komende jaren in Hoenderloo

WakeUp
● Capaciteit, maximaal 11 deelnemers en minimaal 6 deelnemers
● Bij minimale groepsgrootte is de week (op termijn) in ieder geval kostendekkend
● Optimaal en ideaal is 20 groepen per jaar, dit heeft aanlooptijd nodig voor marketing, aantoonbare

effectiviteit en naamsbekendheid
● Opbouw; 2021; 3 groepen, 2022; 9 groepen, 2023; 14 groepen en in 2024; 20 groepen

L.E.S.S.
● Capaciteit, maximaal 11 deelnemers en minimaal 6 deelnemers
● Bij minimale groepsgrootte is de week in ieder geval kostendekkend
● Optimaal en ideaal is 24 groepen per jaar, dit heeft aanlooptijd nodig voor marketing, aantoonbare

effectiviteit en naamsbekendheid
● Opbouw; 2021; 3 groepen, 2022; 12 groepen, 2023; 18 groepen en in 2024; 24 groepen
● De L.E.S.S. is een retraite van 7 dagen, met een natraject van 7 weken elke week een

groepsbijeenkomst 1,5 uur, daarna 7 maand, elke maand een bijeenkomst van 1,5 uur en 7 jaar lang
elk jaar een lesdag van 7 uur.
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3. Inkomsten & uitgaven
Voor het bekostigen van Route 66 gaan we uit van het ego-eco circulair steun model. Het idee achter dit
model is simpel: volwassenen/ouders/opvoeders en het huidige systeem - de ego - generatie - dragen allen
de verantwoordelijkheid voor de onnatuurlijke en ziekmakende wereld waar zij de jongeren naar toe
hebben gebracht. Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef dragen zij zorg voor de rehabilitatie van de jonge
generatie - eco -. Met het financieel ondersteunen van Route 66 krijgen niet alleen de mentaal overbelaste
jongeren een nieuwe kans, maar wordt er ook bijgedragen aan een menselijke, natuurrijke en duurzame
toekomst.

Voorbereidingsfase
De onderzoeks- en ontwikkelingsfase is gestart in 2017. De afgelopen 4 jaar is veel voorbereidend werk
verricht en is door de initiatiefnemers fors geïnvesteerd in vooronderzoek, netwerken en de pilot.

Route 66 is volledig afhankelijk van subsidies, fondsen, donaties, giften en van een ‘eigen’ bijdrage uit de
directe omgeving van de deelnemers. Elke deelnemer vragen wij om € 2000 te genereren uit de eigen
omgeving.

‘Iedereen die zich aan Route 66 heeft verbonden, voelt vanuit het
hart dat het klopt.’

Realisatiefase
Vanaf april 2021 kunnen we van start. Tot eind 2023 zitten we in een opbouwfase. Na het realiseren van
deze opbouw worden alle Route 66 kosten doorberekend naar kosten per deelnemer. In deze fase is dat
nog niet mogelijk vanwege:

● veel aanloop- en ontwikkelingskosten;
● verhoudingsgewijs hoge vaste lasten;
● een gering en oplopend aantal deelnemers per groep;
● de lage kosten van de ingehuurde diensten. Dit omdat vele betrokken begeleiders/professionals

in de beginfase hun persoonlijke inzet willen doneren of hun diensten aanbieden tegen een
gereduceerd tarief.
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4. Marketing, communicatie &
publiciteit

Om publiciteit te genereren voor Route 66 en de naamsbekendheid te vergroten, maken wij gebruik van de
volgende marketing- en communicatiehulpmiddelen.

● Onze website www.traject-route66.nl
● Online media kanalen Facebook, Linkedin en Instagram

o https://www.facebook.com/Traject-Route-66-105515731545975
o instagram.com/trajectroute66/
o https://www.linkedin.com/company/stichting-route-66/
o Op elk van deze kanalen zijn we zeer actief, we posten wekelijks meerdere updates. Dit

doen we om betrokkenheid te creëren onder onze volgers en ons bereik te vergroten: onze
volgers zullen onze naam continu voorbij zien komen en als zij reageren zien ook hun
volgers onze naam voorbij komen. Ook adverteren we regelmatig met onze updates om
nieuwe volgers binnen te halen.

● Mondelinge communicatie: voor het verspreiden van het gedachtegoed van Route 66, onder
andere spontaan, bij afspraken, tijdens netwerkbijeenkomsten en in businessclubs.

● Online marketingactiviteiten: door verspreiding van berichten, nieuwsbrieven, testimonials,
e-zines en redactionele artikelen via bestaande en partnernetwerken.

● Direct marketing, mailings en promotieacties: vanuit onze database worden mailings verstuurd
waarmee wij het contact met onze netwerken onderhouden en versterken.

● Redactionele artikelen: aan landelijke media en brancheorganisaties worden redactionele
artikelen aangeboden en persberichten verstuurd.

● We worden hierbij o.a. ondersteund door marketingbureau Aramik Garabidian|.

Geplande activiteiten 2021
● Aansluiten bij crowdfundingplatforms om mensen en organisaties te bereiken die bereid zijn

om te investeren.
● Aangaan van nieuwe partnerschappen met organisaties en netwerken.
● Verzorgen van lezingen en presentaties ter promotie van Route 66 in Nederland en Gran

Canaria.
● Aangaan van internationale samenwerking met jongerenorganisaties en overheidsinstellingen

in Gran Canaria om talenten te ontwikkelen en te ontplooien en uitwisselingen te realiseren.
● Actieve participatie van Route 66 in een gezamenlijk duurzaam ontwikkelingsproject met

duurzame lokale partners en meerdere organisaties in Gran Canaria.
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Fondsen- en subsidiewerving
Sinds november 2020 zijn wij gestart met het werven van fondsen en subsidies. Ook de komende jaren zal
hier veel tijd en aandacht aan worden besteed. Stichting Route 66 zoekt naar geschikte fondsen die
aansluiten bij onze visie, ambitie, doelstellingen en gemeenschappelijke kernwaarden: transformatief,
stimuleren van participatie, natuur & mens, inclusie & diversiteit, duurzaamheid & circulaire
maatschappij.

Gemeentelijke, landelijke en Europese subsidies
Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke jeugd- en jongeren subsidies is contact gelegd met
gemeenten en landelijke overheidsinstellingen en staan we ingeschreven bij het Negometrix platform.
Gezien het internationale karakter van Route 66 richten wij ons ook op Europese
(jeugd)subsidieprogramma’s en sluiten wij ons aan bij deze platformen. Daarnaast richten we ons op
nationale en Europese duurzaamheidssubsidies.

Informatie & verslaglegging
Een belangrijk doel van de evaluatie van ons project is openheid en transparantie geven over ons project
aan donateurs, financiers en andere belangstellenden. Het zichtbaar maken van de resultaten en effecten,
onder andere is ons jaarverslag, biedt een optimale kans om de Stichting te promoten.

Naast het jaarverslag zullen we minimaal 2 maal per jaar de voortgang en de resultaten van het Route 66
traject beschrijven in een nieuwsbrief. Deze staan vermeld op onze website en de nieuwsbrief wordt ook
gemaild naar alle donateurs, financiers en andere belangstellenden.
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5. Samenwerkende partners
Stichting Route 66 heeft een uitgebreid netwerk van internationale samenwerkingspartners in Nederland
en Gran Canaria/Spanje, onder andere: Steunstichting en Transformation Development Center ZieMens,
Stichting Huisvesting Jongvolwassenen, Innerlijke Reis, Traject 58, gemeentelijke instellingen, Ecofinca
Rural El Molino de Agua, Ecotara Retreat Center, Fataga, de eilandraad van Gran Canaria, Gran Canaria
Convention Bureau, Foresta, Agroislas, Darnacare. Deze instellingen en organisaties leveren een
waardevolle en zinvolle bijdrage en ondersteunen de doelstellingen van het project Route 66.

‘Alleen kunnen we het niet. Daarom verbinden wij ons van harte
met enthousiaste mensen en organisaties die onze missie en visie
steunen en met ons willen samenwerken.’
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Gerichte oproep
Wij gaan de uitdaging aan om bij te dragen aan deze noodzakelijke ommezwaai en het veranderen van de
wereldperceptie. Bewustwording en zingeving zijn de sleutels voor transformatie. Vandaar onze oproep,
onze hartenkreet: Zie Mens! Neem actief verantwoordelijkheid, steun Route 66 en draag bij aan een
gezonde en natuurrijke toekomst, in het belang van de nieuwe generatie, de natuur, de samenleving en
onze planeet.

Stichting Route 66 heeft de ANBI-status. Voor donateurs
betekent dit dat hun gift of schenking aan Route 66 aftrekbaar is
van de inkomstenbelasting.
Dit voordeel geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren.

Stichting Route 66
oprichtingsdatum 11-11-2020
KvK-nummer: 80876145
RSIN-nummer: 861834227

Hengelo NL - Arteara GC
14-4-2021
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