
Ik ben Evi van der Kooij en ik heb
een droom: zes weken lang de
oceaan als mijn klaslokaal. Mijn
wens is om in maart & april 2023
met het programma  Masterskip
mee op reis te gaan. Dit is een 
 ontwikkelingsprogramma dat met
de Wylde Swan als drijvende
school

over de Atlantische oceaan en 
het Caribisch gebied zeilt. Het 
is een reis vol uitdagingen,
zelfstandigheid, levenserva
-ringen, persoonlijke 
ontwikkeling en natuurlijk .... 
een fantastisch avontuur! 
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Durf te dromen!

Mijn motivatie 
voor Masterskip
Samen met 30 andere trainees, 4 docenten en 12
bemanningsleden, zullen we een ontdekkingsreis
maken op de grootste topzeilschoener ter wereld! Ik
ga in de praktijk dingen leren die op school niet aan
bod komen: andere culturen leren kennen, 

Wil je niks missen? Word dan 
sponsor en krijg alle nieuwsbrieven.
Kijk op: www.eviatsea.jouwweb.nl 
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Sponsors
gezocht!

Inhoud Ahoy en wat leuk dat je mijn aller eerste nieuwbrief bekijkt! In de afgelopen paar maanden
zijn er een hoop dingen gebeurd rondom mijn grote droom project. Daarom zal ik in deze
eerste brief een korte samenvatting geven van mijn grote avontuur en de dingen die ik tot
nu toe heb meegemaakt. Veel leesplezier! 

Ahoy nieuwsbrieflezers! 

Een essentiëel onderdeel van 
het Masterskip programma is dat wij 
zelf leren verantwoordelijkheid te nemen, dus ook
voor de financiering van onze reis. Om de reissom bij
elkaar te krijgen, organiseer ik acties en events. Naast
zelf een onvergetelijk avontuur te hebben, zal ik me
inzetten voor stichting Cuba Adelante, waar 20% van
de opbrengst naartoe gaat. De komende maanden ga
ik je in ongeveer 8 nieuwsbrieven alles vertellen over
mijn reis, het schip, mijn voorbereiding en alle acties
die ik houd.  

https://eviatsea.jouwweb.nl/wie-ben-ik
https://eviatsea.jouwweb.nl/cuba-adelante
https://eviatsea.jouwweb.nl/cuba-adelante
https://eviatsea.jouwweb.nl/cuba-adelante


De Wylde Swan

Afgelopen zomer ben ik
afgereisd naar Harlingen
om de Wylde Swan (het
zeilschip) te bezoeken!
Het was prachtig weer 
en het grote schip lag 
er mooi bij. Ik vond het
bijzonder om het schip 
te zien dat over een

Sponsors gezocht!

De totale zeilreis kost €6.950,- en is dus een heel
groot bedrag! Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, heb
ik twee bijbaantjes, verkoop ik veel tweedehands
kleren of spullen en pas ik op. Maar dat zal niet
genoeg zijn. Daarom organiseer ik acties en events!
Ook heb ik sponsorpakketten bedacht voor bedrijven
en particulieren. Hierbij zal steeds een deel naar mijn
goede doel gaan. Ik ben op zoek naar enthousiaste
sponsoren die met hun bedrijf een deel hierin willen
bijdragen, in ruil voor tegenprestaties. Interesse?
Neem een kijkje op mijn sponsor-pagina of neem
contact op. Dus wordt u de wind in mijn zeilen?!

Kaarten actie

De laatste paar weken ben ik heel druk geweest
met mijn tweede Masterskip actie. Ik verkoop
namelijk kaartpakketjes. Voor allerlei
gelegenheden heb ik tien verschillende
ansichtkaarten ontworpen; kerst & nieuwjaar,
verjaardag, bedankje en meer. Één pakketje van
tien kaartjes kost €10, waarbij weer 20% van de
opbrengst naar Cuba Adelante gaat. Kijk voor alle
details op de actie-pagina van mijn website. 

www.eviatsea.jouwweb.nl+31 6 13945375 eviatsea@gmail.com

tijdje 6 weken mijn
thuis zal zijn. Tijdens
deze open dag heb
ook al een paar
andere trainees
ontmoet met wie ik op
reis zal gaan. Ik kijk
ernaar uit om ook de
rest van de groep te
ontmoeten!

Stay tuned for nieuwsbrief nr. 2! 

In de volgende nieuwsbrief zal ik je bij praten over alle
pieken en dalen van mijn Masterskip proces. Hoe
staat het ervoor, wat moet er nog gedaan worden,
waar loop ik tegenaan en wat zijn mijn ervaringen?!
Dit en meer lees je in nieuwsbrief nr. 2. 

astronavigatie, sterrenkunde, zeeleven en nog veel meer. Naast dat ik de wereld ga ontdekken, zal ik ook veel
over mezelf leren. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook een belangrijk onderwerp aan boord. Iedere dag hebben
we reflectie gesprekken en praten we over onze ontwikkelingen. Ook gaat tijdens de reis school ‘gewoon’ door;
vier uur per dag, 6 dagen in de week, intensief leren. In die weken leer ik naast mijn lesstof ook heel veel over
samenwerken, want elk zeil krijg je alleen maar met elkaar omhoog.

https://eviatsea.jouwweb.nl/sponsoring/acties
https://eviatsea.jouwweb.nl/acties-sponsoring/algemeen

