
Camino Drenthe 15-21 mei 2021 
 

 
 
 
 
       

Al jaren organiseert AerreA therapeutische wandelreizen in Spanje en Portugal op 
verschillende routes die naar Santiago de Compostella leiden. In verband met Covid-
19 organiseren we nu een camino in Nederland. Natuurlijk is het klimaat, het 
landschap, de dorpen en het eten anders, maar we hebben gemerkt dat je ook in 
eigen land in een compleet andere wereld kunt stappen. Het camino-effect dat we zo 
goed kennen is hier net zo sterk aanwezig. 
 
Programma 
Deze intensieve nascholingsweek voor zorgprofessionals is gericht op persoonlijk 
functioneren waarbij het ‘zijn in de natuur’ een belangrijk element is. 
Aandachtspunten zijn communicatie, samenwerking en eigen professionaliteit. Door 
de vermoeidheid die optreedt na een dag wandelen, en het buiten de comfortzone 
zijn, wordt het moeilijker om eigen coping in stand te houden. Hierdoor heeft men 
makkelijker toegang tot onderliggende patronen. Dit verschaft inzicht, verbetert de 
communicatie en kan leiden tot stressreductie. 
 
Tijdens het eerste gezamenlijke uur van de dag wordt steeds een check-in gedaan 
met de groep, waarbij het thema van de dag en van iedereen persoonlijk aan bod 
komt. In de ochtenden wordt individueel en in stilte gelopen. Zo ben je maximaal bij 
jezelf en word je niet afgeleid door allerlei sociale interacties.  



 
Na de lunch is er een uur gereserveerd voor een groepsopdracht rondom het thema. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van begrippen uit de schematherapie en 
compassieleer. Aan het eind van de middag is er intervisie. De eigen leerdoelen 
worden gedeeld met de groep en er is ruimte voor opvolging, verdieping en 
feedback. Persoonlijke leerdoelen voor de vervolgdagen worden hieraan gekoppeld. 
 
Er wordt gemiddeld 22 kilometer per dag gelopen. 
 
Locatie  
De camino voert door Drenthe. De eerste vier dagen loop je het Drenthepad. De 
tocht voert door het prachtige beekdallandschap van de Drentse Aa, door naar de 
Hondsrug door bossen, heide en hunebedden. Via de esdorpen in het zuiden van 
Drenthe met prachtige Saskische boerderijen, stap je in Sleen over op het Pieterpad 
dat je in drie dagen terugbrengt naar het beginpunt. 
  
 
Kosten  
De kosten voor deelname bedragen €1345.  De reis wordt begeleid door Inez 
Hafkamp en Antoinet Oostindiër. Je overnacht in eenvoudige hotels op 
tweepersoonskamers. Eten en drinken is niet inbegrepen. Accreditatie is 
aangevraagd bij ABAN. Neem gerust contact op voor vragen. Opgeven kan tot 1 mei 
a.s. via contact@aerrea.nl. 
 
  
       

 


