48 HOURS BUSINESS
RETREAT ARUBA
To connect, reflect and inspire

14 november t/m 16 november 2018

ORGANISATOR

Carmen Breeveld, president Women
Entrepreneurs Netherlands,
General Manager Triple Talent BV

Ik ben Carmen Breeveld, 28 jaar getrouwd en heb 2 kinderen van 17 en 23 jaar
oud. Sinds de geboorte van onze dochter, heb ik mijn bedrijf opgericht en ben ik in
een snelle groeispiraal terecht gekomen wat natuurlijk super is voor het
ondernemerschap. Ik wilde niet mijn gezin laten lijden vanwege mijn succes en
heb altijd al zoveel mogelijk huishoudelijke taken uitbesteed aan een
huishoudelijke hulp en nanny’s en au pairs ingehuurd om ervoor te zorgen dat mijn
kinderen niets te kort kwamen. Mijn man heeft ook een succesvolle carrière en wij
gunnen elkaar het succes en een gezonde relatie met onszelf en onze kinderen. Ik
merk overigens dat het bij veel vrouwen niet lukt om het beste uit zichzelf te halen
zonder dat er ‘slachtoffers’ binnen het gezin vallen onder het motto “de prijs die je
betaalt voor succes”.
Graag wil ik tijdens deze 48 hours retreat met vrouwelijke ondernemers van
gedachten wisselen hoe je succesvol kunt zijn, niet hoeft af te branden en
tegelijkertijd een gezin kunt hebben en houden.
Dit zal ik samen met nog 2 andere succesvolle zakenvrouwen die een groot bedrijf
hebben opgebouwd terwijl ze in het huwelijk en als moeder ook succesvol zijn
gebleven doen. Je hoeft dus niet te kiezen tussen een warm nest thuis of een
geslaagde carrière.

14 NOVEMBER 2018
18:00 p.m.

Vlucht van Curaçao naar Aruba.

20:00 p.m.

Wij starten met een welkomstdiner aan de L.G. Smith Boulevard waar wij met
zicht op het strand zullen genieten van de heerlijke avondbries en het invallen
van de avond.

15 NOVEMBER 2018
10.00 – 11.30 p.m.

Ontmoeting met Lisette Malmberg, CEO Palm Group en bezoek
aan de Hope Aruba Civic Center met een korte uitleg over het
Social Impact Investment Fund

12.00 p.m.

Vertrek vanaf haven per boot naar het exclusieve Palm Island

12.30 p.m.

Lunchbuffet en introductie door Lisette Malmberg, CEO (Netwerk
en Q&A moment) Alles staat in het teken van elkaar te helpen om
verder te komen.

15 NOVEMBER 2018
15.00 p.m.

Presentatie door Linne van Straten, Oprichter van Eve & Lilith – Waar komt
die geheime oerkracht van de vrouw vandaan en hoe pas je dat toe?

16.30 p.m.

Tijd voor diverse watersporten (duiken, zwemmen, onderwater tour etc.)

18.00 p.m.

Vertrek richting hotel

20.00 p.m.

Dineren aan de zee bij Restaurant Pinchos Grill

16 NOVEMBER 2018

09:00 – 10.30 p.m.

Na het ontbijt bezoeken wij de Aloë fabriek en is er gelegenheid om
bodyproducten en make-up te shoppen bij de eigen Aloë winkel.

11.00 – 14.30 p.m.

Netwerklunch met 35 lokale vrouwelijke ondernemers bij Azia Restaurant. Diverse
speeches, speeddating, networking, toepassing fiscale voordelen van de
Freezone Aruba.

14.30 p.m.

Einde dagprogramma en ruimte voor strand en shoppen bij de Renaissance Mall.

