
ROUWREIS MET LOTGENOTEN
AIs je leven na het verlies van een dierbare veranderd in een woeste zee, lijk 
je geen controle meer te hebben over je emoties en ben je op zoek naar een 
veilige haven? Stap dan aan boord van de Eendracht! In samenwerking met 
RememberMe heeft Stichting Zeilschip Eendracht een actieve zeilreis met 

interactieve rouwcoaching ontwikkeld en daarnaast is er voldoende ruimte 
voor ontspanning. 

Tijdens een meerdaagse reis draait iedereen mee in het wachtsysteem van
‘4 uur op en 8 uur af’. Bij elke wacht die gedraaid wordt horen verschillende 

taken. Zo help je met de navigatie, werk je mee om de zeilen te hijsen, strijken 
en te trimmen, schoonmaken en zeunen (helpen in de bediening), en sta je 

natuurlijk zelf aan het roer.

Meer weten?

* De Algemene Voorwaarden van Stichting Zeilschip Eendracht zijn van toepassing. Prijswijziging voorbehouden. Alle bedragen zijn in euro’s.
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“De oceaan is ouder dan de
bergen en wordt bevolkt

door de herinneringen en de
dromen van de tijd”

Lovecraft

Als mens reageren wij positief
op de zee, we kunnen beter
ontspannen het maakt creativiteit
bij ons los en blijkbaar worden we
er ook mentaal sterker van. De zee
staat bekend om haar betoverende
kracht. 

Tijdens deze reis ben je één met de
zee en kun je op een ontspannen
manier genieten van de zeilreis.

Actieve zeilreis op zee met interactieve
rouwcoaching

Reisnummer: 
4-persoons hut: 
2-persoonshut: 
Jongerenprijs: 

Datum aan boord: 
Datum van boord: 
Duur: 
Plaats aan boord:
Plaats van boord: 

Het kan fijn zijn om met mensen
te praten over je gevoel en het
verlies. Tijdens deze reis is het
mogelijk om met lotgenoten te
praten en gevoelens te delen.
Daarnaast zijn er gecertificeerde
rouwcoaches aan boord voor een
luisterend oor.

In samenwerking met RememberMe 
biedt Stichting Zeilschip Eendracht deze
prachtige rouwreis.

Inbegrepen bij onze actieve zeilreis:
Onbeperkt koffie, thee, fruit en
tapwater.
Volpension en beddengoed.

Niet inbegrepen:
De reis van en naar de Eendracht.
Eventuele excursies tijdens de reis.
Overige drankjes.
Reisverzekering, verplicht.
Annuleringsverzekering, aanbevolen.

 210710
1.760,- p.p.
1.880,- p.p.
940,- p.p.
 (15 -25 jaar)

10 juli 2021
16 juli 2021
7 dagen
Rotterdam
Rotterdam


