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avont u u r / expeditie

Dromen moet je dóen!
Manon Ossevoort
Manon Ossevoort kreeg in 2015 twee wereldrecords toegekend door het Guiness Book of World Records.
Media wereldwijd volgden ‘t Trekkermeisje verhaal. (o.a.: New York Times, BBC, Der Spiegel, Al Jazeera,
SABC News). Online artikelen kregen tot 107.000 hits. Haar website trok gemiddeld 20.000 bezoekers
per maand, maar soms per dag. Ze heeft met haar reis ruim 40.000 euro en aandacht ingezameld voor
bijzondere hulpprojecten. (o.a. The Hunger Project en War Child). Van haar eerste boek werden meer dan
10.000 exemplaren verkocht, het ligt ook in Zuid-Korea in de boekhandels. Naast haar publieke optredens
werkt Manon aan een docu-film, tv-serie, tweede boek en een kinder/prentenboek.
Het schijnbaar onmogelijke verhaal van een meisje dat naar het ‘einde van de wereld’ reed, op een tractor.

nder het mom: ‘Geen droom is onmogelijk, soms
moet je het gewoon doen!’ zette Manon Ossevoort
het meest onmogelijke avonturenverhaal dat ze kon
bedenken neer in de werkelijkheid. Ze maakte een
reis op een tractor naar het ‘einde van de wereld’, door
oorlogslanden en hongersnoodgebieden tot aan de geografische
Zuidpool. Haar reis vanuit Nederland zuidwaarts was een zoektocht
naar inspirerende mensen en verhalen. Een verhaal over dromen
hebben, en ze ook doen!
Manon weet als geen ander mensen te inspireren na te denken over
hun dromen en ambities, en zich open te stellen voor de droom, of
visie van een bedrijf of onderneming. Ook als die visie aan verandering
onderhevig is, er bijvoorbeeld nieuwe wegen moeten worden verkend

of ingeslagen. Haar talent zit erin dat ze via de avontuurlijke en tot
de verbeelding sprekende verhalen van ‘het tractormeisje’ mensen
weet over te halen met een open, creatieve houding nieuwe wegen te
gaan verkennen. En haar publiek weet te verleiden eens positief naar
zaken te kijken.
Haar verhaal geeft mensen moed om te (durven) geloven
in de positieve uitkomst. In al haar verhalen wordt de waarde
onderstreept van een respectvolle samenwerking, een open houding,
doorzettingsvermogen, daadkracht en het belang van humor en goede
communicatie.
Haar talenten als professionele actrice zet ze in om u een
onvergetelijke lezing te bezorgen. Manon Ossevoort spreekt een zeer
divers en uiteenlopend publiek aan.

manonossevoort@speakersacademy.nl

SPEAKERS ACADEMY® MAGAZINE 2015-2016 | 81

