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Een frisse neus en een frisse blik! Voor iedereen die op zoek is naar 
inspiratie, nieuwe mogelijkheden, een idee wil pitchen of wat wat 
stoom af wil blazen het kan tijdens een wanderwalk. 


Niet iedereen heeft een netwerk van mensen om zich heen met wie je 
kan sparren. Je kan boeken lezen, talks bijwonen online of op een 
event, maar niets is fijner dan dat iemand vanuit expertise even met je 
meekijkt en samen met je inzoomt op jouw verhaal, jouw niche, jouw 
specifieke geval. 


Wanderwalk is ontstaan als lockdowninitiatief waarbij we binnen alle maatregelen een creatieve 
oplossing zochten om te kunnen blijven brainstormen en inspireren. Op het moment dat in 2020 
alles op slot ging en je nog maar met twee personen mocht buitenzijn, de roep om perspectief 
luid te horen was en de polarisatie voelbaar was, kwam alles bij elkaar en was Wanderwalk een 
feit. Eén op één menselijk contact, verbinding maken, inspireren en uitwaaien.


De wanderaars komen uit het netwerk van oprichter Tamara van Witzenburg. Mensen bij wie zij 
zelf merkte dat als je ermee had gesproken met een bak ideeën , connecties en enthousiasme 
terug kwam. Bij FEELY zijn zij vanuit hun achtergrond en expertise al jaren graag geziene 
brainstormers die in verschillende formaties aanschuiven afgestemd op wat de vraag is die op de 
brainstormtafel komt. 


Zo is er een duurzaam ondernemer die met andere ondernemers meekijkt  hoe zij 
duurzaamheidstargets  zouden kunnen behalen, de ander kan met je kijken naar nieuwe markten 
en weer een ander kan je helpen met hoe je je podium kan pakken.

De wanderaars zijn al vanaf het begin enthousiast. Het is heel bijzonder om mee te mogen kijken 
in de wereld van een ander en daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor een diegene.


Naast de business strategen, ondernemers en creatieven hebben we de pool van wanderaars 
uitgebreid met onder andere een mindfulness coach, een rouw&verliescoach en een lifecoach. 
Juist omdat de behoefte in deze gespannen tijden om stress te ontladen groot is en een nieuwe 
balans te vinden in je eentje nog niet zo eenvoudig is.


Inmiddels mag er weer wat meer. Buiten en in beweging zijn heeft ons echter een nieuwe 
dimensie gegeven. Het wanderen in de buitenlucht zonder doel geeft een enorme vrijheid in 
denken en het lopen helpt mensen letterlijk en figuurlijk vooruit. Door fysiek in beweging te zijn 
komen mensen lekker in hun flow, gaan gesprekken makkelijker en komt wat vast zit los.  
Oprechte aandacht gecombineerd met kennis en kunde maakt dat er in een uur grote impact 
gemaakt kan worden.


FEELY huist in de historische Jordaan. Het bijzondere van door de oude binnenstad lopen is je 
realiseren dat deze huizen, kleine straatjes en bruggetjes al heel wat pandemieën, crisissen en 
hoogtijdagen hebben meegemaakt. Over perspectief gesproken. 

Om minimale reisbewegingen te maken hebben we het heel lokaal gehouden. Maar vanuit het 
hele land komen er inmiddels mensen lopen en krijgen we regelmatig de vraag of het ook elders 
opgezet kan worden. ‘Hoe de toekomst eruit gaat zien, daar denken we zelf nog over na. 
Natuurlijk gaan we ook weer met groepjes binnen brainstormen, maar wanderwalk geeft de 
bezoekers en ons zoveel energie en positieve inzichten, dat we hebben besloten door te gaan’, 
aldus van Witzenburg. 



