STAND UP PADDLE
SUP IT UP
ZERO WASTE

El Kombi,
where sup fun,
clean ups and
environmental
awareness
come together
#bethechange

S T O R Y T E L L I N G

STORYTELLING
thema:
motivatie, inspiratie en actie

Rode lijn is de persoonlijke motivatie van
Nanda, de drijvende motor achter El Kombi.

aantal deelnemers:
in overleg

Wat was haar motivatie om El Kombi op te
richten, om anderen te willen inspireren en
aan te zetten tot actie. Om die groene golf in
beweging te zetten?

duur:
vanaf 20 minuten
tarief:
vanaf €125,- ex. BTW.
tarief is excl. kilometervergoeding a
€0,30 p/km plus een uurtarief a
€50,- ex. BTW over de reële reistijd
benodigdheden:
beamer en aansluiting MacBook
(indien binnen gegeven).
ludieke items die tijdens sup it up
acties zijn opgevist worden
tentoongesteld.
NB: sup it up en/of trashwalk niet
inbegrepen.
*Terms and conditions apply

De exacte invulling/inhoud kan aangepast
worden aan de toehoorders / deelnemers.
In overleg kan er een bepaald onderwerp
besproken of uitgelicht worden. Denk hierbij
aan duurzaamheid, impact, sup it up, plastic
soup, single use, zero waste, back to basic,
afvalscheiding en recycling,
Tevens kan er naar een gewenst einddoel
toegewerkt worden. Want hoe mooi zou het
zijn om als iedere deelnemer direct een stap
richting een duurzamere wereld zet!
Bij voorkeur wordt gaan we naar buiten.
Beleef, voel, ruik, ontdek die mooie wereld
waar we in mogen leven.

SUP IT UP
In groepsverband gaan we met Stand up Paddle boards het water op
en halen we al het zwerfafval dat we tegenkomen uit het water.
Na een uitleg van de basis tips & tricks en een korte demonstratie,
staan de meeste binnen no-time op hun board!

Duur: Circa 1,5 uur.
Deelnemers: max. 15 (meer opaanvraag)
waaronder min, 1 begeleider van de opdrachtgever.
Kosten: vanaf €425,- ex. BTW. incl. paddle & board.
Zie "de extra letters" voor meer details.
*Terms and conditions apply

TRASHWALK
In groepsverband gaan we gewapend met balinese bamboo knijpers
de wijk door, het park in of het strand op om al het zwerfafval dat
we tegenkomen op te rapen. Troep van een ander opruimen? Nee.
Troep vóór een ander en jezelf opruimen. Voor een mooiere wereld!

Duur: Circa 1,5 uur.
Deelnemers: max. 30 (meer op aanvraag)
waaronder min, 1 begeleider van de opdrachtgever.
Kosten: vanaf €225,- ex. BTW. incl. gebruik materiaal
Zie "de extra letters" voor meer details.
*Terms and conditions apply

DE BUIT
We maken een beknopte analyse van het opgehaalde afval. Is het afval
of grondstof? Wat doen we ermee? En wat doen we ertegen? Die
plastic soup...wat is dat nou precies? Waar drijft het? Wat kunnen wij
doen? En heeft ons dagelijks gedrag hier echt invloed daarop? Waar
liggen onze kansen om te verbeteren. Natuurlijk delen we Tips & Tricks.
Op naar less / zero waste!

Duur: Circa 1, uur.
Alleen in combinatie met Sup it UP en/of Trashwalk
Deelnemers: max. 30 (meer op aanvraag)
waaronder min, 1 begeleider van de opdrachtgever
Kosten: vanaf €95- ex. BTW.
*Terms and conditions apply

GASTLESSEN

GASTLESSEN
thema:
motivatie, inspiratie en actie
aantal deelnemers:
min. 10 - max. 30
kosten;
vanaf €125,- ex. BTW per les
van 45 min. Offerte obv serie
van min. 3 lessen.
tarief is excl. kilometervergoeding a
€0,30 p/km plus een uurtarief a
€50,- ex. BTW over de reële reistijd
benodigdheden:
beamer en aansluiting MacBook
(indien binnen gegeven).
ludieke items die tijdens sup it up
acties zijn opgevist worden
tentoongesteld.
NB: sup it up en/of trashwalk niet
inbegrepen.
*Terms and conditions apply

We beginnen met een deel "storytelling" met als
rode lijn de persoonlijke motivatie van Nanda, de
drijvende motor achter El Kombi; haar motivatie om
El Kombi op te richten, om anderen te willen
inspireren en aan te zetten tot actie.
De exacte invulling/inhoud kan aangepast worden
aan de toehoorders / deelnemers. In overleg kan er
een bepaald onderwerp besproken of uitgelicht
worden. Denk hierbij aan duurzaamheid, impact, sup
it up, plastic soup, single use, zero waste, back to
basic, afvalscheiding en recycling,
Het wordt een interactief geheel met persoonlijke
verhalen, beeldende & sprekende voorbeelden en een
stellingenspel waarin praktische en theoretische
kennis gedeeld wordt of er wordt samen aan een
casus gewerkt.
Tevens kan er naar een gewenst einddoel
toegewerkt worden. Want hoe mooi zou het zijn om
als iedere deelnemer direct een stap richting een
duurzamere wereld zet!
Bij voorkeur wordt gaan we naar buiten. Beleef,
voel, ruik, ontdek die mooie wereld waar we in
mogen leven.

"WHAT YOU DO MAKES A DIFFERENCE
AND YOU HAVE TO DECIDE
WHAT KIND OF DIFFERENCE
YOU WANT TO MAKE"
DR. JANE GOODALL

De neuzen dezelfde kant op, samen
streven naar een duurzamere wereld,
samen motiveren en samen inspireren.
Dat is het doel.

de extra letters...
* Bij openbare evenementen is de organisatie
verantwoordelijk voor de registratie van de
deelnemers. El Kombi kan dit in overleg en
tegen vergoeding overnemen.
* Op alle onze evenementen en reserveringen
zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Deze zijn online te vinden en zullen
worden meegestuurd met de gepersonaliseerde
offerte cq. bevestiging. De organisatie is er
verantwoordelijk voor dat iedere deelnemer op
de hoogte is van de Algemene Voorwaarden.
* Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW .
en excl. kilometervergoeding a €0,30 p/km plus
een uurtarief a €50,- ex. BTW over de reële
reistijd.
*Terms and conditions apply

Op zoek naar een net iets andere
invulling, een uitgebreider of juist
simpeler programma dan in dit voorstel
benoemd? Speciale wensen of een
grotere groep?
Laat het weten!
Combinaties, samenwerkingen en
gepersonaliseerde programma's..
wij staan er open voor!

Nanda van den Ham
nanda@elkombi.nl
06 2480 5655

Be the change

SEE YOU ON BOARD
www.elkombi.nl

