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Voel je
zélfverzekerd
Of je nu gaat reizen, studeren, werken of als vrijwilliger aan de slag gaat,
een goede reisverzekering is onmisbaar in je bagage. Vooral omdat een gewone reisverzekering
vaak niet voldoende is als je met een speciaal doel naar het buitenland gaat.
Ga daarom met een gerust hart op reis en verzeker je met Tasman van een zorgeloos avontuur.
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Travel Active
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Drukwerk
JP Offset, Duiven

Vrijwilligers, bedankt!
Voor al jullie inspirerende foto’s en verhalen
Wij willen alle vrijwilligers die ons belangeloos
hebben geholpen om deze brochure te maken
heel erg bedanken. Dankzij jullie inspirerende
foto’s en verhalen is het ons gelukt om deze
uitgave te maken.

www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk

Mark

Een onvergetelijke levenservaring
Elke dag weer genieten wij van de enthousiaste verhalen van vrijwilligers: onder de
indruk van de overweldigende natuur, helemaal ontroerd door de hartelijkheid van de
lokale bevolking of aangedaan door de leefomstandigheden waarin kinderen soms
leven. Hoe je reis er ook uitziet, vrijwilligerswerk raakt je. Waarom mensen als vrijwilliger aan de slag gaan? Om een unieke en onvergetelijke levenservaring op te doen.
Want dat is wat je krijgt als je ervoor kiest om een tijdje als vrijwilliger aan de slag
te gaan. Vrijwilligers zijn betrokken en willen helpen op plekken waar dat nodig is.
Al onze medewerkers weten uit eigen ervaring hoe bijzonder het is.
Ook ik maakte de sprong naar het buitenland. Meer dan twintig jaar geleden gaf ik
tennisles aan kinderen op een zomerkamp in Amerika. En hoewel mijn verwachtingen
niet groots waren voor vertrek, werd het een waanzinnige ervaring. Die intensiteit van
leven heeft me nooit meer losgelaten. Ik wilde nog maar één ding: anderen stimuleren
om ook de stap naar het buitenland te wagen. Een ervaring waar je je hele leven profijt
van hebt. Sindsdien hebben tienduizenden deelnemers – jong en oud – de wereld
ontdekt via Travel Active. We zijn uitgegroeid tot de grootste uitwisselingsorganisatie
van Nederland. Een resultaat waar we trots op zijn!
In totaal hebben al meer dan 8.000 vrijwilligers zich ingezet via Travel Active.
Toegewijde reizigers die in meer dan dertig landen kleine en grotere projecten hielpen
realiseren. Van het beheren van natuurparken en het bouwen van een school tot het
graven van een waterput en het delen van kennis tijdens een opleidingsstage in een
ziekenhuis, school of zorgcentrum. Al deze vrijwilligers maakten – samen met onze
lokale partners – het verschil. Op een verantwoorde, duurzame en eerlijke manier.
Ben jij de volgende?
Mark Maasdam
Oprichter en eigenaar Travel Active
PS: We hebben ook speciale vrijwilligerswerkprogramma’s voor stages, voor gezinnen
met (kleine) kinderen en voor als je al wat ouder bent. Ook bieden we volledig georganiseerde groepsreizen waarmee je met elkaar een klein, maar waardevol steentje
bijdraagt aan de realisatie van een lokaal project. Vraag ernaar bij ons team.
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Educational Exchange

www.tasmanverzekeringen.nl

Al meer dan 25 jaar is Travel Active dé specialist in Nederland voor culturele
uitwisselingen. Van High School, Taalreizen en Au Pair tot Vrijwilligerswerk en
Backpacken. Ons uitgebreide en zorgvuldig samengestelde aanbod – outbound
én inbound – heeft maar één doel: zo veel mogelijk mensen de kans geven
een andere taal en cultuur écht te leren kennen. Want door het uitwisselen van
kennis, vaardigheden, ideeën en leefwijzen doe je niet alleen een unieke levenservaring op, je wordt ook zelfstandiger en leert jezelf goed kennen. Kortom: met
Travel Active vergroot je je blik op de wereld en op jezelf.
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DIT IS ONS TEAM

DIT IS ONZE MISSIE

ZIJ REGELEN JE VRIJWILLIGERSWERK

Culturele uitwisseling: verantwoord, duurzaam en persoonlijk

Dat is vrijwilligerswerk via Travel Active
Het enthousiaste team Vrijwilligerswerk maakt jouw reis tot een wereldse ervaring. Specialistische kennis,
betrouwbaarheid en authenticiteit vormen onze basis. Travel Active biedt je eerlijk vrijwilligerswerk, waar
je ook terechtkomt. Zo worden lokale projectmedewerkers goed beloond, verblijf je veelal in een gastgezin
en word je zo veel mogelijk begeleid door lokale gidsen en experts. Tijdens je vrijwilligerswerk, maar ook
gedurende je taalcursus, excursies en cultuurreizen.
KIES JE VOOR
TRAVEL ACTIVE,
DAN KIES JE VOOR:
• DUURZAAM VRIJWILLIGERSWERK
• LOKALE BETROKKENHEID
• PROFESSIONALITEIT
• PERSOONLIJKE AANDACHT
• GEDEGEN VOORBEREIDING

V.l.n.r.: Melissa, Kevin en Lieke.

• TOTALE BEGELEIDING
• JARENLANGE ERVARING
• KLANTGERICHTE SERVICE
• ENTHOUSIASME

ZIJ ORGANISEREN
JE VRIJWILLIGERSWERK
Maak kennis met Kevin, Lieke en Melissa

Dit is ons team
Kevin

ervaren en enthousiast
“Dankzij mijn persoonlijke reis- en vrijwilligerswerkervaringen in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika kan ik je goed en eerlijk
adviseren. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor onze projecten. Je helpt mee met
de dagelijkse taken en je biedt ondersteuning waar dit nodig is. Je dompelt jezelf
onder in een andere cultuur, deelt kennis,
leeft zoals de locals en maakt echt intensief kennis met het land. Op deze manier
draag jij je steentje bij aan de ontwikkeling
van een land en zijn bevolking. Wat ervoor
zorgt dat je een wereldse ervaring beleeft?
Benader culturele verschillen met een
gezonde dosis positiviteit. Dat alles anders
is dan je gewend bent, maakt je ervaring
juist zo bijzonder. Geniet er dan ook van.”
6 | Travel Active VRIJWILLGERSWERK

Lieke

Melissa

“Tijdens mijn bezoek aan onze vrijwilligersprojecten in onder andere Costa Rica
en Thailand heb ik met eigen ogen gezien
wat onze vrijwilligers allemaal al bereikt
hebben. Hoe een lokale stam in de bergen
van Noord-Thailand leeft, en vooral hoe blij

“Een goed contact met onze collega’s van
de lokale partnerorganisaties is essentieel
voor de kwaliteit van onze programma’s.
Dagelijks zorgen wij er samen voor dat
onze vrijwilligers een echte bijdrage leveren waar de lokale gemeenschap van
profiteert. Als je ergens voor langere tijd
hebt gezeten, verovert het land een plekje
in je hart. Zo is de stad Granada heel speciaal voor mij nadat ik er zes maanden heb
gewoond. Waar ik ook ben, ik zoek het
avontuur op en vooral het lokale leven.
Want dankzij tips van de locals beleef je
een cultuur echt van binnenuit. Elke dag
weer zien wij dat vrijwilligers ontzettend
belangrijk zijn voor de duurzame ontwikkeling van talrijke hulpbehoevende landen
in drie verschillende werelddelen. Vrijwilligers hebben niet alle tijd, ze volgen gewoon
hun hart.”

gepassioneerd en betrokken

“Waar ik ook ben,
ik zoek het avontuur op en
vooral het lokale leven”
ze zijn met de hulp van onze vrijwilligers,
maakt diepe indruk. Je doet niet alleen iets
goeds voor mensen die het minder hebben,
maar je leert ook wat er echt belangrijk
is in het leven. Als vrijwilliger ben je niet
onmisbaar, maar je maakt wel degelijk het
verschil.”

Verantwoord

Duurzaam

Travel Active wil zo veel mogelijk mensen
de unieke ervaring van een culturele uitwisseling laten beleven. Vrijwilligerswerk
draagt hieraan bij. Naast specialist zijn wij
ook idealist: het moet iets opleveren voor
alle partijen. Ook geloven wij in de ontwikkeling van het land zelf. Zo profiteert
een lokale gemeenschap direct van jouw
inspanningen als vrijwilliger, of je nu sportactiviteiten organiseert, Engelse les geeft
of ouderen verzorgt in een ziekenhuis.

Wij werken uitsluitend samen met partnerorganisaties die lokale medewerkers
in dienst hebben en hun een passend
inkomen bieden. Ook wordt jouw bijdrage
besteed aan projectontwikkeling, huisvesting, vervoer, begeleiding en materialen.
De programmakosten maken het mogelijk
om eerlijk vrijwilligerswerk te bieden,
de lokale economie te stimuleren en dus
een structurele bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

avontuurlijk en inspirerend

Elvira
“Als vrijwilliger via Travel Active bied je
uitsluitend ondersteuning op projecten.
Je helpt mee waar nodig, maar projecten
draaien zonder jouw hulp ook gewoon
door. Onze vrijwilligers zijn dus niet
onmisbaar. Dit doen we bewust, zodat de
continuïteit van projecten niet in gevaar
komt. Wat je wel bent? Een belangrijke
toegevoegde waarde als het gaat om
bijvoorbeeld het geven van persoonlijke
aandacht en het organiseren van
creatieve activiteiten. Essentieel voor
een betere en mooiere wereld, waar
dan ook.”
Elvira Claessen
General Manager

Persoonlijk

Uitwisseling

Als specialist weten wij waarover we
praten: alle medewerkers van de afdeling
Vrijwilligerswerk hebben zelf vrijwilligerswerk gedaan, de landen bezocht en de
lokale partnerorganisaties ontmoet.
Zij brengen hun eigen ervaringen mee. Je
wordt persoonlijk begeleid. Voor vertrek
en op de plek van bestemming. Ga je aan
de slag op bijvoorbeeld een sociaal of
educatief project, dan neem je deel aan
de voorbereidingstraining van Stichting
Muses. Zo word jij optimaal voorbereid
op alles wat jou te wachten staat.

Leren van elkaar: daar draait het om bij
Travel Active. Lokale inwoners geven jou
die kennis en ervaring die jouw verblijf
uniek maken. Ze willen de liefde voor
hun eigen land maar al te graag met jou
delen en uitwisselen met jouw cultuur en
inzicht. Een echte win-winsituatie. Door
jezelf onder te dompelen in een andere
cultuur, kennis te delen en te leven zoals
de locals maak je intensief kennis met het
land. Een ervaring om nooit te vergeten.
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ZIJ BEGELEIDEN JE
TER PLEKKE
Aangenaam! Tina, Rabeccah, Kennedy, Rajesh en Sandra

Travel Active gelooft in de ontwikkeling van een land zelf. En dat alleen de lokale inwoners je die kennis en
ervaring kunnen geven die jouw verblijf uniek maken. Daarom werken wij uitsluitend samen met partnerorganisaties die lokale inwoners als medewerkers in dienst hebben. Zo leveren wij een structurele bijdrage
aan de ontwikkeling van de gemeenschap. En daar zijn we trots op.

Tina

Tina

GHANA

“Met erg veel passie en plezier begeleid ik
het vrijwilligerswerkprogramma in Ghana.
Ik ben, zoals ik altijd vol trots tegen mijn
vrijwilligers zeg, your African mommy.
Samen met mijn team sta ik voor je klaar
om jou een bijzondere tijd in Ghana te
bezorgen. Al jarenlang werk ik samen met
mijn vrienden van het Vrijwilligerswerk
Team van Travel Active. Ik heb hen meerdere keren mogen ontmoeten. Door onze
nauwe samenwerking zorgen we samen
voor een optimale voorbereiding en begeleiding van onze vrijwilligers.

Alle vrijwilligers van Travel Active ben ik
ontzettend dankbaar voor het goede werk
dat zij verrichten. Zonder hun hulp zouden
veel projecten het moeten doen met minimale middelen. Mijn wens is dat ik dit
mooie werk nog lang kan blijven doen en
dat projecten de hulp blijven krijgen die ze
verdienen!”

Rabeccah en Kennedy
ZAMBIA

ONZE PARTNERORGANISATIES IN HET BUITENLAND ZIJN EEN VERLENGSTUK VAN ONS TEAM IN
NEDERLAND. ZE ZIJN ONS LUISTEREND OOR OP
LOCATIE. DAGELIJKS IS ER CONTACT OM OP DE
HOOGTE TE BLIJVEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN
RONDOM ONZE VRIJWILLIGERS EN PROJECTEN.
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“Al meerdere jaren werken wij samen met het
team van Travel Active. Sindsdien hebben wij
al veel Nederlandse en Belgische vrijwilligers
mogen ontvangen en begeleiden tijdens hun
verblijf in Livingstone.
Onze visie: we help and support the Livingstone community to become a better place
to live in by providing better programs which
will improve the economic status of the poor
community, reduce the spread of HIV/AIDS
and empower the community to be selfreliant and sustainable.

Ook bied ik iedereen de kans om meer van
Nepal te zien via bijzondere excursies of
trekkings in de bergen.
Samen met vrijwilligers kunnen we de omstandigheden op de verschillende projecten verbeteren. Je hulp is hard nodig! Dus
kom naar ‘het dak van de wereld’ en ontdek wat Nepal allemaal te bieden heeft.
Eén ding is zeker, mijn familie ontvangt je
met open armen.”

Sandra en Patty

Akwaaba in Ghana!

Iedere vrijwilliger ontvang ik met een dikke
knuffel en heet ik persoonlijk welkom in
mijn land. Ik zie de vrijwilligers als mijn
kinderen en het is mijn missie om hun een
waardevolle tijd in Ghana te bezorgen.

Weten wat er speelt

Wij zijn alle vrijwilligers enorm dankbaar
voor wat zij voor onze projecten hebben
betekend. Er is al ontzettend veel bijzonder
werk verricht, waardoor de projecten weer
zicht hebben op een betere toekomst.
Vrijwilligers die voor Zambia kiezen, verwelkomen wij met open armen. We laten je
graag meer zien van ons mooie en veilige
land, waar wij zo trots op zijn.”

PERU EN ECUADOR

Hola a todos!
Kennedy & Rabe
ccah

Rajesh
NEPAL

Namaste and warm greetings
from Nepal!
“Het lot van mensen die het minder goed
hebben dan ik, heb ik me altijd erg aangetrokken. Mijn organisatie ondersteunt,
met hulp van vrijwilligers van Travel Active,
veel mooie projecten in de omgeving van
Kathmandu, Chitwan en Pokhara.

“Wij begeleiden studenten die Spaans
komen leren op onze talenschool en hierna voor een periode vrijwilligerswerk gaan
doen. Onze talenscholen zijn opgericht
door onze (schoon)ouders. Deze talenscholen zijn echte familiebedrijven waar
een groot deel van onze familie met veel
liefde en passie werkzaam is. Op onze
scholen in Quito, Ecuador en Cusco, Peru
heb je de kans om Spaans te leren in het
hart van het oude Incarijk. Wij bieden een
breed aanbod van taalcursussen, excursies en vrijwilligerswerkprogramma’s.
Door te verblijven bij een zorgvuldig geselecteerd Spaanstalig gastgezin ervaar
je het echte ‘latinoleven’ van binnenuit.
Ze geven jou gegarandeerd een warm
welkom en een uniek kijkje in hun dagelijkse gezinsleven.

Nog altijd herinner ik me de eerste e-mail
die ik van Travel Active ontving met het
verzoek tot samenwerken. Nu, jaren later,
werk ik nog altijd succesvol en met veel
plezier met hen samen.
Alle vrijwilligers zijn bij mij en mijn familie
in goede handen. Je komt dan ook terecht
in een ‘warm Nepalees nest’. Mijn streven?
Vrijwilligers veel leren over mijn land en
hun een mooie levensles meegeven.

Rajesh

Sandra &

Patty

Al jarenlang werken wij intensief samen
met het vrijwilligerswerkteam van Travel
Active: nuestros amigos de Holanda!
Veel Nederlandse deelnemers hebben we
al mogen ontvangen op onze scholen.
En wie weet ontmoeten wij elkaar een keer
in het bruisende Quito of het authentieke
Cusco. Wij garanderen je una experiencia
inolvidable!”
Travel Active VRIJWILLGERSWERK | 9

VRIJWILLIGERSWERK MET TRAVEL ACTIVE

VRIJWILLIGERSWERK MET TRAVEL ACTIVE

STAPPENPLAN

Stap voor stap
Dit is de werkwijze van Travel Active

VOORBEREIDING

Zo bereid jij je voor

VRIJWILLIG BETEKENT
NIET VRIJBLIJVEND

Kies je voor Travel Active, dan kies je voor verantwoord vrijwilligers-

VRIJWILLIGERSWERK IN HET BUITENLAND DOE JE NIET ZOMAAR. JE HEBT EEN BEPAALDE DRIJF-

werk. Ook weet je zeker dat je er niet alleen voor staat. Vanaf het

VEER, JE BENT BETROKKEN BIJ ANDEREN, JE WILT GRAAG IETS BIJDRAGEN; IEDEREEN HEEFT

moment van oriënteren tot en met je vertrek bereiden we je goed

ZO ZIJN EIGEN MOTIVATIE OM ALS VRIJWILLIGER TE HELPEN. ONZE TAAK? JE OPTIMAAL VOORBEREIDEN, ZODAT JIJ EEN SUCCESVOLLE EN WAARDEVOLLE PERIODE IN AZIË, AFRIKA OF LATIJNS-

voor. Zo ontvang je uitgebreide informatie, volg je trainingen en krijg

AMERIKA TEGEMOET GAAT. MAAR VOORAL OOK DAT JE MET REALISTISCHE VERWACHTINGEN

je allerlei tips. Op de plek van bestemming kun je altijd rekenen op

AAN JE PROGRAMMA BEGINT. VEEL AANDACHT GAAT DAN OOK UIT NAAR JOUW VOORBEREIDING.

onze lokale collega’s. Welke stappen er voor vertrek allemaal worden
doorlopen, lees je hier.

1
2
3
4
5
6

Inschrijving
Je bent eruit, je wilt het avontuur van je leven aangaan! Inschrijven doe je heel
eenvoudig op www.travelactive.nl. Vervolgens nemen wij contact met je op om alle
stappen door te nemen. Ook stellen we je aanvullende vragen over je motivatie om
vrijwilligerswerk te gaan doen.

Geef je voorkeur aan
Om je wat beter te leren kennen, vragen wij je een aantal formulieren in te vullen.
Hierin beantwoord je vragen en kun je je voorkeuren aangeven. Op basis van deze
gegevens krijgen wij al een idee van welk programma en wat voor soort vrijwilligerswerk het beste bij jou en jouw wensen aansluiten. Dit helpt ons om jouw persoonlijke
programma zo goed mogelijk te organiseren.

Alles voorbereiden
Je weet nu meer over de samenwerking met onze buitenlandse partner. Zij zijn een
belangrijke schakel in de organisatie van je programma. Zodra we alle benodigde
informatie van je hebben ontvangen, nemen wij contact met hen op. Samen treffen
we alle voorbereidingen voor jouw komst.

Regel je reis
Zodra onze collega’s ter plekke jouw komst bevestigen, ontvang je van ons alle
noodzakelijke informatie. Je krijgt te horen hoe je je moet voorbereiden en wat je kunt
verwachten van je verblijf in het buitenland. Denk aan het aanvragen van een visum
en het boeken van een vlucht. Ook ontvang je een uitgebreid informatiehandboek.
Heb je vragen? Het vrijwilligerswerkteam staat voor je klaar!

Klaar voor vertrek
Alle voorbereidingen zijn getroffen, je beschikt over alle noodzakelijke informatie en
onze partner is klaar voor je komst. Vlak voor vertrek bellen we je nog om je laatste
vragen te beantwoorden. En dan kan het avontuur beginnen!

Evalueren als je terug bent
Onze begeleiding houdt niet op na je vertrek. We informeren regelmatig hoe het met
je gaat en we hebben – bijna dagelijks – contact met onze partner. Zit je avontuur erop?
Dan nemen wij contact met je op voor een evaluatiegesprek. Jouw informatie helpt
ons om de volgende vrijwilligers weer goed te kunnen begeleiden en de continuïteit
van de vrijwilligersprojecten te waarborgen. Kortom: het evaluatiegesprek is een
essentieel onderdeel van onze doordachte werkwijze.
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Verplichte trainingen
van Stichting Muses

Aanvragen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG)

Travel Active en Stichting Muses werken nauw
samen en streven beide naar hetzelfde doel:
kwalitatief goede, informatieve trainingen verzorgen om vrijwilligers optimaal voor te bereiden
op hun verblijf in het buitenland. Stichting Muses
heeft veel ervaring in het organiseren van voorbereidingstrainingen en terugkomdagen, bedoeld
voor iedereen die vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen. De inzet van Stichting Muses vergroot de impact van vrijwilligers wereldwijd. Een
training volgen van Stichting Muses is dan ook
een verplicht onderdeel van de voorbereiding op
je vertrek. De voorbereidingstraining is inbegrepen bij de programmakosten van Travel Active.

Met een VOG toon je aan dat je in het verleden
niet – op voor het vrijwilligerswerk relevante gebieden – met justitie in aanraking bent geweest.
Ook verklaart dit document dat je gedrag geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wil je als
vrijwilliger via Travel Active helpen op projecten,
dan ben je verplicht een VOG aan te vragen.
Ook neem je de VOG mee naar het buitenland.

Werken volgens
onze gedragscode
Verantwoord reizen, en vooral verantwoord vrijwilligerswerk, is iets wat Travel Active nastreeft.
Om dit zoveel mogelijk te waarborgen, hebben wij
– in samenspraak met het Better Care Network
Netherlands – een gedragscode opgesteld.
Het doel van het ‘Better Care Network’ is om
via samenwerking tussen organisaties de hulp
aan kinderen in ontwikkelingslanden zonder
adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Ga je
vrijwilligerswerk doen, dan werk je volgens onze
gedragscode. Deze richtlijnen zorgen ervoor
dat de veiligheid en welzijn van kinderen zo goed
mogelijk worden beschermd. Onze volledige
gedragscode vind je op onze website.

Gezond op reis met
de Travel Doctor
Voor hulp en advies over vaccinaties en gezondheid kunnen vrijwilligers van Travel Active terecht
bij de Travel Doctor. Deze Travel Doctor is regelmatig aanwezig op infodagen van Travel Active
voor specialistisch reisadvies. Meer weten? Kijk
op www.traveldoctor.nl.

Kennis en ervaringen delen
Ambassadeurs en oud-vrijwilligers ondersteunen
het vrijwilligerswerkteam bij jouw voorbereiding.
Zij zijn aanwezig op infodagen en vertellen je
alles over hun ervaringen en verblijf in het
buitenland. Tijdens de voorbereidingsprocedure
brengen wij je met hen in contact, zodat je nuttige
tips krijgt en specifieke vragen kunt stellen.

JONG OF OUD, MAN OF VROUW, PROFESSIONAL OF STUDENT, ALLEEN OF EEN GEZIN: IEDEREEN MET
DE JUISTE MOTIVATIE EN HET HART OP DE JUISTE PLEK, KAN VIA TRAVEL ACTIVE AAN DE SLAG OP EEN
VRIJWILLIGERSPROJECT IN AFRIKA, AZIË OF LATIJNS AMERIKA.
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WAAROM VRIJWILLIGERSWERK IN HET BUITENLAND?

DIT IS LINDA’S VERHAAL

TIPS

ERVARINGEN VAN VRIJWILLIGERS

ZO MAAK JIJ
DE JUISTE KEUZE

“Ik ben veel vindingrijker
dan ik dacht”
Travel Active Ambassadeur Linda (28) deed vrijwilligerswerk in Nepal

Wil je graag vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland, maar weet je niet zo goed op wat voor soort project
jij je het beste kunt inzetten? De onderstaande tips kunnen je helpen bij het maken van een goede keuze:

10 redenen
WAAROM JE DEEL ZOU MOETEN NEMEN
AAN EEN VRIJWILLIGERSWERKPROGRAMMA
1 Je draagt een steentje bij aan de ontwikkeling van een
land en project.
2 Je deelt je kennis/vaardigheden met de bevolking,
zodat wij met deze kennis verder kunnen.
3 Je leert een cultuur echt van binnenuit kennen.
• Zet eens voor jezelf op een rijtje waar jij goed in bent en wat jou
onderscheidt van anderen. Welke unieke kwaliteiten en talenten
kun je inzetten op een project?

4 Je doet buitenlandse werkervaring op, dit is goed voor
je cv.
5 Je ontwikkelt jezelf door anderen te helpen.

• Vraag eens aan anderen hoe zij jou zien: waar ben jij goed in, wat
zijn jouw kwaliteiten en talenten? Je vrienden en familie zien soms
dingen in jou waar je zelf misschien niet meteen aan gedacht hebt.

6 Je leert op een andere manier naar de wereld kijken.

• Bedenk wat je leuk vindt om te doen. Denk hierbij aan je hobby’s
of je vrije tijdsbesteding. Probeer te bedenken wat voor soort
project hierbij past. Wanneer je iets doet wat je zelf ook vind,
draag je het ook beter over.

8 Je verbetert je Engelse, Spaanse of Franse taalkennis.

7 Je maakt (internationale) vrienden voor het leven.

9 Je leert de lokale mensen over jouw cultuur en leefwijze.
10 Je draagt financieel een steentje bij door een indirecte
bijdrage aan de lokale economie.

• Denk eens na over wat je allemaal op een dag doet tijdens je
werk en/of studie. Deze vaardigheden kun je waarschijnlijk ook
inzetten op verschillende projecten.
• Heb je een specifiek beroep, bijvoorbeeld in de zorg, overweeg
dan of je je als professional wilt inzetten op een project. Veel
vrijwilligerswerkprojecten hebben er baat bij wanneer jij je kennis
overdraagt of deelt met lokale mensen.
• Kortom: kies voor een project waar je datgene kunt doen waar je
goed in bent. Bedenk hoe jij je kennis/kwaliteiten het beste kunt
benutten om het maximale uit je vrijwilligerswerk te halen.
12 | Travel Active VRIJWILLGERSWERK

Linda’s droombaan is het expatbestaan van Floortje Dessing. Helaas bestond haar expatbestaan alleen uit
korte tripjes. Totdat ze zich niet meer kon bedwingen en ze begon aan een avontuur buiten haar comfortzone:
vrijwilligerswerk in Nepal.
“Al jaren wilde ik vrijwilligerswerk in het
buitenland doen, buiten mijn comfortzone
gaan. En in een land waar de stroom
regelmatig uitvalt en het water koud is, is
dat natuurlijk wel wennen.” Gelukkig wist
Linda al snel – tijdens de cultuurweek –
haar plek te vinden in Nepal. Ze leerde de
Nepalese gebruiken kennen, zoals alleen
met je rechterhand eten. Niet alleen maakte ze zich de cultuur eigen, ook ontstond er
een hechte band met de andere vrijwilligers. “Dit kwam vooral door Rajesh, de
contactpersoon in Nepal, en het gastgezin
waar ik verbleef. Rajesh en zijn team
onthaalden me gastvrij en ik voelde me in
zijn familie meteen op mijn gemak.”
CREATIEF
Daarna begon haar vrijwilligerswerk, een
start van veel nieuwe indrukken. “Ik werkte
in een kindertehuis en op een school.
Ik merkte dat het school- en leersysteem
anders in elkaar zit dan ik gewend ben.
Dat is niet slecht, je leert juist op een
andere manier met dingen om te gaan.”
Linda ontdekte dat Nepalese kinderen veel
dingen uit hun hoofd leren, maar vragen

waarom iets zo is of doorvragen blijkt vaak
lastig te zijn. “We hebben hen hiervan
bewust gemaakt en ze hopelijk zo iets
bijgeleerd. Ook ik heb veel geleerd, zo ben
ik veel creatiever en vindingrijker dan ik
had gedacht!”
VERANDERD
Na zeven maanden vrijwilligerswerk en
reizen kwam Linda weer terug in Nederland. “Ik ben heel erg veranderd. Ik heb
deel mogen uitmaken van een andere cultuur en maatschappij en die kans krijg je
niet vaak. Bij terugkomst had ik moeite met
onze maatschappij: ik stond nog met één
been in Azië. Gelukkig kon ik naar een
terugkomtraining van Stichting Muses,
waar ik met medevrijwilligers verhalen en
ervaringen kon delen.”

bijdrage leveren. Mijn verblijf in Azië heeft
mijn leven compleet veranderd. Ik nam de
beslissing om te stoppen met mijn werk en
ben nu bezig met mijn master Ontwikkelingssamenwerking. Uiteindelijk wil ik van
mijn passie mijn werk maken en gelukkig
ben ik al een aardig eindje op weg.”
DROMEN
Linda blijft ook betrokken bij Travel Active
als ambassadeur. “Ik vind het hartstikke
leuk om toekomstige vrijwilligers enthousiast te maken en hen te inspireren met
mijn persoonlijke verhaal. Regelmatig help
ik op infodagen en geef ik presentaties.
Mijn tip: volg je dromen, sta open voor
nieuwe avonturen, doe lekker mee en
bereid je zo goed mogelijk voor!”

PASSIE
Inmiddels is Linda ook trainer bij Stichting
Muses. “In Nepal bleek pas hoe goed de
voorbereiding van Stichting Muses heeft
geholpen om met de cultuurshock om
te gaan. Ik voelde me zelfverzekerder, leede
bewuster en kon een betere en duurzamere
Travel Active VRIJWILLGERSWERK | 13
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Cultureel, lokaal en avontuurlijk
Welk programma je ook kiest
PLUSPROGRAMMA’S: VOOR ALS JE AL WAT OUDER EN
MEER ERVAREN BENT
Ben je gezond, fit en al wat ouder? Wil je voor een korte of langere
periode naar het buitenland? En wil je jouw kennis en (levens)ervaring delen om anderen te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor ervaren vrijwilligers stellen wij graag een programma op maat
samen. Afgestemd op jouw specifieke kennis en rekening houdend
met mogelijke behoeften zoals een verblijf in een eigen kamer.

PROGRAMMA’S OP MAAT

DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN:
• VRIJWILLIGERSWERK IN AZIË, AFRIKA EN LATIJNS-AMERIKA
• VOLLEDIG GEORGANISEERDE GROEPSPROGRAMMA’S
• PLUSPROGRAMMA’S: VOOR DE WAT OUDERE, ERVAREN REIZIGER
• STAGEPROGRAMMA’S EN PROJECTEN VOOR PROFESSIONALS
• VRIJWILLIGERSWERK VOOR HET HELE GEZIN
• COMBINATIEPROGRAMMA’S IN MEERDERE LANDEN

Fysiotherapeute Ann, 53 jaar
Vrijwilliger in Ghana, Benin en
Nicaragua
“De fysiotherapie staat in veel arme
landen nog in de kinderschoenen. Als
vrijwilliger trok ik voor een halfjaar naar
Ghana, Benin en Nicaragua. Daar hielp
ik kinderen en volwassenen met verlammingen, amputaties, ontwikkelingsstoornissen of brandwonden. Ik heb een
echte footprint kunnen achterlaten door
mensen ter plaatse te helpen én mijn
kennis en ervaring door te geven: een
fantastisch, onvergetelijk gevoel! Het is
een ervaring die ervoor zorgt dat je hier
alles beter kunt relativeren.”

“ Ik heb een echte footprint
kunnen achterlaten”

Op pagina 42 lees je nog meer
ervaringen van Ann.

Alle medewerkers van Travel Active zijn echte vrijwilligerswerk- en reisspecialisten die graag samen met
jou bekijken welk soort programma bij jou past. Travel Active biedt diverse programma’s, afgestemd op
verschillende doelgroepen. Zo bieden wij een breed aanbod aan mooie vrijwilligersprojecten waar jouw
hulp als vrijwilliger erg welkom is. Maar er is veel meer: van stages en duurzame groepsreizen tot gezinsprogramma’s en landencombinaties.
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VRIJWILLIGERSWERK IN AZIË, AFRIKA EN
LATIJNS-AMERIKA
Het bieden van ondersteuning, het leren van andere culturen, het
delen van kennis met de lokale bevolking en de ontwikkeling van
een regio. Al deze aspecten staan centraal bij onze vrijwilligerswerkprogramma’s in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Voor een
minimale periode van twee weken of langer lever je een echte bijdrage aan bijzondere projecten. Je hebt keuze uit vele interessante bestemmingen. Verderop in deze brochure lees je meer over
ons vrijwilligerswerk in drie veelzijdige en cultuurrijke continenten.
VOLLEDIG GEORGANISEERDE GROEPSPROGRAMMA’S
Beleef het samen! Als echte reis- en vrijwilligerswerkexpert biedt
Travel Active een uniek aanbod aan verantwoorde, duurzame
groepsreizen. Dit zijn compleet verzorgde groepsprogramma’s
waarbij je de mooiste highlights van een land ontdekt. Samen met
een internationale groep deelnemers – onder begeleiding van een
ervaren gids – ervaar je zelf de cultuur en levensstijl van de lokale
bevolking. Het unieke is dat je samen met de groep een klein,
maar waardevol steentje bijdraagt aan de realisatie van vrijwilligersprojecten.

STAGEPROGRAMMA’S EN PROJECTEN VOOR
PROFESSIONALS
Travel Active stimuleert het delen van kennis en vaardigheden.
Vrijwilligers met specifieke kennis, kwaliteiten of werkervaring zijn
dan ook erg welkom. Want hiermee kun jij immers een duurzame
en constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een
project. Dus fysiotherapeuten, tandartsen, dierenartsen, leraren,
verpleegkundigen en maatschappelijk werkers opgelet: breng
met jouw kennis onze hulpbehoevende projecten in het buitenland
verder!

VRIJWILLIGERSWERK VOOR HET HELE GEZIN
Een verrijking voor het hele gezin! Dat is het zeker wanneer jullie
als gezin vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen. Travel
Active biedt mogelijkheden in Afrika en Azië, vanaf minimaal twee
weken. Als echte expert op het gebied van gezinsvrijwilligerswerk
bekijken we goed wat jullie als gezin te bieden hebben en hoe
deze hulp maximaal ingezet kan worden op onze projecten. Al
veel gezinnen hebben wij succesvol begeleid. Daarom weten wij
dat het een unieke ervaring is, die jullie als gezin voor altijd bijblijft.
Verderop in deze brochure lees je mooie ervaringsverhalen van
gezinnen die jullie voorgingen.
COMBINATIEPROGRAMMA’S IN MEERDERE LANDEN
Waarom zou je jouw vrijwilligerswerkprogramma beperken tot één
land? De mogelijkheden zijn grenzeloos. Samen met jou stellen wij
een uniek combinatieprogramma samen door vrijwilligerswerk te
gaan doen in bijvoorbeeld twee of meerdere landen. En heb je er
al eens aan gedacht om te helpen bij vrijwilligerswerkprojecten in
twee of zelfs drie verschillende continenten? Het kan allemaal.
Onze experts van het vrijwilligerswerkteam helpen jou graag
bij het samenstellen van jouw unieke combinatieprogramma.
Inspiratie nodig? Blader dan snel verder naar pagina 36.
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SOORTEN PROJECTEN
EN CULTURELE EXTRA’S
HAAL HET MAXIMALE UIT JE BUITENLANDAVONTUUR
Of je nu op zoek bent naar een reis met het hele gezin, een stage wilt doen of zin hebt om een combinatieprogramma te volgen: bij Travel Active ben je aan het juiste adres. Maar op wat voor soort vrijwilligerswerkprojecten is jouw hulp meer dan welkom? En welke avontuurlijke en culturele extra’s bieden we je aan,
zodat jij het maximale haalt uit je buitenlandavontuur? Je leest het hier.

Ellen Brouns, 22 jaar
Taalcursus & vrijwilligerswerk
in Peru
Mijn vrijwilligerswerk liet mij de grote,
plaatselijke verschillen in arm en rijk
zien maar bovenal de wijze hoe men
hiermee omgaat. De gezinnen waarmee
ik heb gewerkt leven onder moeilijke
omstandigheden, denk aan huiselijk
geweld en alcoholisme. Zo worden de
kinderen op vroege leeftijd al op vele
vlakken aan hun eigen lot over gelaten.
Niettemin zijn deze kids stuk voor stuk
uniek en getalenteerd. De klas waarin
ik heb gewerkt, wordt geleid door een
energieke vrouw wie mij erg heeft geïnspireerd. De doelgerichte, passionele
wijze waarmee zij lesgeeft, is voor mij
het levende bewijs dat een middel niets
waard is zonder drijvende kracht. Wees
realistisch genoeg om te weten dat je
de wereld om je heen niet kunt veranderen, maar durf idealistisch te zijn om
te geloven dat alle dingen beginnen bij
iets kleins.’

“durf idealistisch te zijn”
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Dit zijn onze projecten

De exacte mogelijkheden voor vrijwilligerswerk variëren per land en zijn onderverdeeld
in verschillende categorieën. Waar jouw interesse ook ligt of wat jouw expertise ook is,
Travel Active heeft mogelijkheden die hierbij passen. Een overzicht:
SOCIAAL Hierbij bied je ondersteuning aan hulpbehoevende ouderen, jongeren, kwetsbare
vrouwen, kinderen, baby’s en jeugdigen met een beperking.
EDUCATIE Als vrijwilliger werk je bijvoorbeeld op een kleuterschool of basisschool. Andere
mogelijkheden zijn het lesgeven aan boeddhistische monniken in Azië, het assisteren van een
sportcoach, voorlichting geven op het gebied van persoonlijke hygiëne, seksualiteit of milieu.
Waardevolle projecten waarbij kennisoverdracht erg belangrijk is.
GEZONDHEIDSZORG Heb je een medische achtergrond, dan kun je hulp bieden in ziekenhuizen,
lokale klinieken of opvangcentra voor kinderen en volwassenen met een beperking. Vrijwilligers
met werkervaring in specifieke vakgebieden kunnen zich inzetten als bijvoorbeeld fysiotherapeut,
verpleegkundige op een kraamafdeling in een ziekenhuis of assistent in een tandartsenkliniek.
De vraag naar dit type vrijwilliger is erg groot. In Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
BOUW EN RENOVATIE Veel projecten kampen met achterstallig onderhoud. Vrijwilligers zijn
nodig bij het opknappen van gebouwen, klaslokalen en meubilair. Maar ook bij het verbeteren
van voorzieningen voor kleine gemeenschappen zoals de aanleg van waterleidingen en riolering
of de bouw van huizen.
DIEREN EN NATUUR Heb jij een passie voor de natuur of voor dieren? Via Travel Active kun jij je
steentje bijdragen aan het behoud van unieke natuurgebieden en – soms zeldzame – diersoorten.
Wat dacht je van het werken met de reuzenpanda in China? Of helpen in een nationaal park in
Costa Rica? Is het jouw droom om intensief te werken met olifanten of schildpadden, dan maakt
Travel Active het mogelijk.

Dit zijn onze extra’s
VOLG EEN TAALCURSUS SPAANS
Ga je vrijwilligerswerk doen in het buitenland, dan is het belangrijk
dat je een aardig woordje Engels spreekt. Want je gesprekken met
de lokale contactpersonen en je collega-vrijwilligers verlopen
vaak in het Engels. Kies je voor vrijwilligerswerk in Latijns-Amerika
dan is het essentieel dat je wat Spaans spreekt. Daarom zijn de
vrijwilligersprogramma’s in dit werelddeel inclusief een taalcursus van een week of langer, voorafgaand aan je vrijwilligerswerk.
Je leert de taal, je verblijft bij een lokaal gastgezin in huis, je
ontmoet andere internationale studenten en je leert tegelijkertijd
veel over de cultuur: een ideale combinatie om je programma in
Latijns-Amerika te starten. Vámonos!

BELEEF DE CULTUUR EN HET AVONTUUR
Wil je je nuttig maken als vrijwilliger, maar tegelijkertijd ook veel
van een land ontdekken? Travel Active biedt je de ideale combinatie en keuze uit tal van fantastische cultuur- en avontuuropties.
Vooral in Azië is ons aanbod van extra’s groot. Zo kun jij je vrijwilligerswerkprogramma volledig zelf samenstellen en uitbreiden
met extra weekprogramma’s. Denk aan een avontuurlijke trekking
door een natuurpark in Thailand, een ontspannen yogaweek in
India, een leerzame cultuurweek in Laos of een relaxte strandweek op het tropische Bali als afsluiting van je vrijwilligerswerkavontuur. De mogelijkheden zijn grenzeloos.
GA OP EXCURSIE EN OP SAFARI
Naast vrijwilligerswerkexpert is Travel Active ook een echte
reisspecialist. Uit eigen ervaring geeft het vrijwilligerswerkteam
jou tips voor het boeken van excursies – in je vrije weekenden – of
over de meest bijzondere safarimogelijkheden. Onze lokale
partnerorganisaties helpen je graag bij het regelen hiervan. Ook
vertellen ze je welke must sees je niet mag missen. Kortom: het
vrijwilligerswerkprogramma staat garant voor een complete en
unieke reiservaring.
Travel Active VRIJWILLGERSWERK | 17
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“Heel even heb ik deel uit mogen maken van een
andere cultuur en was ik onderdeel van een andere
maatschappij. Die kans krijg je niet vaak.”

AVONTUURLIJK EN VEELZIJDIG

Vrijwilligerswerk in

Linda (28) | vrijwilliger in Nepal

Azië

indrukwekkend
veelzijdig
Azië oefent al eeuwen een enorme aantrekkingskracht uit op reizigers. Het is een
continent van contrasten: talrijke trotse volkeren met oude tradities maar ook snelgroeiende moderne economieën. Armoede naast weelderige rijkdom. Deze diversiteit zie je ook terug in onze vrijwilligerswerkprojecten. Van het restaureren van
tempels in Cambodja, het lesgeven op een school op de Filipijnen en helpen bij een
sloppenwijkproject in India tot het begeleiden van kwetsbare vrouwen in Nepal
en het werken met de reuzenpanda in China. Daarbij kun je ook deelnemen aan
talrijke excursies en andere extra’s. En het mooie is dat je alle landen in Azië – en
dus ook de vrijwilligerswerkprojecten en excursies – met elkaar kunt combineren.
Kort of lang en avontuurlijk, luchtig of intensief: jouw programma als vrijwilliger stel
je helemaal zelf samen.

Jouw Bestemming
Azië is rijk in flora en fauna. Van oerwouden, rijstvelden, vulkanen, besneeuwde
bergtoppen en parelwitte stranden tot zeeschildpadden, olifanten en reuzenpanda’s.
Dit oosterse continent met zijn gastvrije bevolking, culturele schatten en aangenaam
klimaat kent een indrukwekkende historie en enorme religieuze diversiteit. Er worden
ruim tweeduizend(!) talen gesproken. Ook vind je de combinatie van natuur en cultuur
overal terug. Via Travel Active stel je je programma in Azië helemaal zelf samen.
Zo kun je voor een aantal weken als vrijwilliger aan de slag op een hulpproject in India
om vervolgens deel te nemen aan een heilzame yogaweek of avontuurlijke trekking.
Er zijn al mogelijkheden vanaf minimaal twee weken.
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LAAT JE INSPIREREN
Een ruime keuze uit Aziatische landen en programma’s
Kies je bestemming

Zo kun je helpen

Door de veelzijdigheid is er in Azië heel veel mogelijk op het gebied
van vrijwilligerswerk. Op basis van je eigen voorkeuren stel je een reis
samen die echt bij je past. Wil je een makkelijk te bereizen land of juist
een relatief onontdekte bestemming? Zo is Zuidoost-Azië behoorlijk
toeristisch en ontwikkeld, gericht op backpackers. Je vindt er prachtige
natuur en veelzijdige cultuur. Veel plaatsen in India, Nepal, Cambodja
en Sri Lanka zijn minder ontwikkeld en authentieker. Er is meer armoede,
maar in India zie je ook overweldigende rijkdom. Historische en
culturele schatten in overvloed. Het onontdekte Myanmar is pas sinds
kort bereikbaar voor toeristen. China is een metropool met prachtige
natuur, enorme steden, een rijke historie en een groeiende economie.
Heb je hulp nodig bij het samenstellen van jouw perfecte combinatieprogramma? Het vrijwilligerswerkteam helpt je graag op weg.

Wil je als vrijwilliger aan de slag in Indonesië? Dan heeft Travel Active
mogelijkheden voor je op het exotische Bali. Lever je graag een bijdrage
in Cambodja of India? Daar hebben we een ruime keuze uit sociale
en educatieve projecten. Zet jij je graag in voor de bescherming van
bedreigde diersoorten? Ook dan vind je bij ons passende projecten in
verschillende Aziatische landen. Denk hierbij aan het werken met
panda’s in China of met zeeschildpadden in Sri Lanka of op Bali. Ben
je geïnteresseerd in het boeddhisme? Dan kies je bijvoorbeeld voor
Sri Lanka, waar je Engelse les kunt geven aan jonge monniken in een
meditatiecentrum. Of kies voor Thailand, waar je vrijwilligerswerk kunt
combineren met een leerzame boeddhismeweek. Wil je weten in welke
landen en bij welke projecten jouw hulp van harte welkom is? Kijk dan
op onze website. Er zit vast een project tussen dat bij je past.

Voor het actuele aanbod van vrijwilligersprojecten ga je naar www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/azie
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“Het heeft alles wat ik tot dan toe deed en wilde in perspectief gezet”
Of je nu wilt helpen met sociaal werk
voor ouderen of kinderen, je in wilt
zetten voor de dierenwereld op onze
projecten voor olifanten, schildpadden
of straathonden, Engelse les wilt geven
of je medische kennis wilt delen in een
ziekenhuis: in Azië bieden wij talloze
projecten waar jouw hulp erg welkom is.
Uniek voor Azië zijn de projecten waarbij je lesgeeft aan monniken of werkt in
sloppenwijken. Welk land je ook kiest:
je merkt dat je – ook al is het maar
voor even – een mooie en waardevolle
bijdrage kunt leveren.

De projecten in Azië zijn modulair. Dit betekent dat je ze eindeloos met elkaar
kunt combineren. Ook over de landsgrenzen heen. Je kunt dus je programma
helemaal zelf samenstellen. Mogelijkheden zijn er al vanaf minimaal twee
weken tot maximaal zes maanden. Je kunt ervoor kiezen om de nadruk van je
programma te leggen op het vrijwilligerswerk. Er zijn echter nog tal van
interessante, leerzame en avontuurlijke extra’s beschikbaar om je programma
mee aan te vullen. Door te combineren haal je het beste uit je Azië-avontuur!

Stel zelf je avontuur als vrijwilliger samen
Jouw Extra’s

Jouw Project

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN | om je een idee te geven
Vrouwenopvang in India
Deze opvang in Goa zorgt voor vrouwen en jonge meisjes uit gebroken gezinnen. In de opvang
wonen ongeveer 10 kinderen en 20 vrouwen met een leeftijd van ongeveer 4 tot 30 jaar.
Als vrijwilliger geef je de jonge meisjes Engelse les en andere vakken op een leuke en interessante manier. Daarnaast organiseer je spelletjes en sportieve activiteiten.

HOE MAAK JE NU
EEN KEUZE UIT ALLE
PROJECTEN?
Kom langs op een informatiebijeenkomst, praat met onze vrijwilligers
en stel al je vragen aan onze specialisten. Zij kunnen je goed adviseren
over welk land en project in Azië het
beste bij jou past.

WAT VOOR SOORTEN
VRIJWILLIGERSWERK
BIEDEN WE IN AZIË?
Je kunt deel uitmaken van
projecten op het gebied van:
• ONDERWIJS
• VOORLICHTING
• KINDEREN
• OUDEREN
• MEISJES- EN VROUWENOPVANG
• GEZONDHEIDSZORG
• BOUW EN RENOVATIE
• DIEREN EN NATUUR
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Pandaproject China
De Chinese regering ondersteunt momenteel
iedere maatregel ter bescherming van de
reuzenpanda. In China bestaan ongeveer 40
pandareservaten. In een daarvan – ongeveer
150 kilometer van de stad Chengdu – kun
jij werken als Assistant Panda Keeper om
een persoonlijke bijdrage te leveren aan het
behoud van de zeldzame panda. Je taken
bestaan uit het klaarmaken van voedsel,
schoonmaken van de verblijven en verzamelen en bijhouden van gegevens.

Engelse les geven aan monniken in Sri Lanka
Sri Lanka is een boeddhistisch land, waar duizenden monniken een teruggetrokken leven leiden
volgens de leer van Boeddha. In een meditatiecentrum in Kandy maak je van dichtbij kennis
met het leven van monniken en breng je ze kennis van de Engelse taal bij. Als vrijwilliger is een
goede kennis van het Engels uiteraard belangrijk. Ervaring in het onderwijs wordt gewaardeerd,
maar is niet verplicht.

Greenway School en kinderopvang in Samraong, Cambodja
De Greenway School biedt gratis onderwijs aan arme kinderen. Vrijwilligers geven les en
organiseren activiteiten. De kinderen komen uit verschillende dorpen uit de omgeving.
Ze zijn tussen de 10 en 15 jaar oud. Een groot deel van de school is gebouwd met hulp van
vrijwilligers. Zo assisteer je bij de aanleg van een nieuwe weg en toiletten, het bouwen
van muren en renovatie van de nabije omgeving. Ook is er gestart met ‘educatieve kunst’.
Dit project is daarom heel geschikt voor vrijwilligers met artistiek talent.

Start je programma in Azië met een leerzame cultuurweek. Maak kennis met het Thais boeddhisme tijdens de boeddhismeweek. En relax
tijdens een strand- of yogaweek. Op zoek naar nog meer avontuur?
Ontdek een land tijdens een trekking of een fietstour. Wat dacht je van
een duikcursus op het paradijselijke Borneo of een hiking door het
Himalayagebergte in Nepal? De mogelijkheden zijn eindeloos.

Combineer er op los
De landen in Azië zijn makkelijk met elkaar te combineren. Een combinatiereis naar meerdere landen is te boeken vanaf vier weken. En een
programma binnen één land al vanaf twee weken. Een combinatie van
twee, drie of zelfs vier landen? Het kan allemaal!

Enkele voorbeelden:
• Ondersteun een sociaal project op het exotische Palawan op de
Filipijnen. Vlieg daarna door naar Sri Lanka om Engelse les te geven
op een school.
• Start met een gezellige en indrukwekkende groepsreis in kleurrijk
India, om vervolgens een aantal weken als vrijwilliger aan de slag te
gaan in Nepal.
• Reis naar Cambodja om daar te werken als vrijwilliger. Vlieg daarna
naar Thailand voor een ontspannen strandweek of leerzame cultuurweek. Krijg je geen genoeg van Azië? Voeg dan nog een bezoek aan
Laos aan je reis toe, waar je als vrijwilliger kunt helpen op mooie
projecten.

ZIJ COMBINEERDEN VRIJWILLIGERSWERK MET EEN CULTUURREIS
Rebecca en Dagny
REBECCA (20)
vrijwilliger op de Filipijnen
“Ik ben zes weken naar de Filipijnen geweest.
De eerste vier weken heb ik vrijwilligerswerk gedaan op het eiland Palawan. Je ziet
dingen die je als ‘gewone toerist’ niet snel
zult zien. Je wordt door de lokale bevolking
echt omarmd en de omgeving is prachtig.
De laatste weken ben ik gaan backpacken
naar andere eilanden van de Filipijnen
waar ik nog meer mooie herinneringen
heb mogen maken. Zwemmen met walvishaaien, de beroemde Chocolat Hills
bezocht, met een scooter over een eiland
toeren, de mooiste stranden gezien en
nog veel meer.”

DAGNY (27)
vrijwilliger in Thailand en Sri Lanka
“Ik heb in Thailand in een kindertehuis
gewerkt, waar ik voornamelijk een
coördinerende rol had om zo structuur
en duurzaamheid in het vrijwilligerswerk aan te brengen. Daarnaast heb
ik op een olifantenproject gewerkt.
In Sri Lanka heb ik op een gehandicaptenproject, een bouwproject en een
schildpaddenproject gewerkt. De hele
periode in Sri Lanka was echt supergeweldig. Het werken op de projecten,
de natuur en de lokale bevolking. Het is
een ervaring voor je leven waar je erg
veel van leert.”

PERSOONLIJK GESPREK? SCHRIJF JE IN VOOR ONZE INFODAG,
MAAK EEN PERSOONLIJKE AFSPRAAK OF NEEM CONTACT OP! BEL ONS OP 0478 551 900.
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AZIË

AZIË

AVONTUURLIJK EN FLEXIBEL

Jouw Profiel
Met je gezin: in de Filipijnen, Nepal,
India, Laos en Cambodja hebben wij
projecten die geschikt zijn voor
gezinnen. Ook met kleine kinderen.
Met een groep: tijdens onze groepsreizen in Azië leer je een land op een
bijzondere manier kennen. Je ontdekt
de meest bijzondere highlights en
tegelijkertijd zet je je, samen met de
groep, op een verantwoorde manier
in op vrijwilligersprojecten.

AVONTUURLIJK EN FLEXIBEL

VOOR WIE?

Samen helpen, samen ervaren, samen reizen
Of je nou 17 jaar bent of 65, veel of weinig tijd hebt, in principe kan iedereen met een flexibele
instelling als vrijwilliger aan de slag via Travel Active. Individueel of met een groep. Vind je
het spannend om alleen op reis te gaan? Kijk dan eens naar onze groepsprogramma’s. Heb jij
een rugzak vol (levens)ervaring, dan bieden wij volop mogelijkheden in uitdagende bestemmingen voor de ervaren reiziger.

Travel etiquette-tips
Do’s en don’ts voor Azië
Het tonen van respect is in Azië enorm belangrijk.
Wat de gebruiken en gedragsregels zijn, leer je
tijdens een professionele training, exclusief voor
vrijwilligers van Travel Active. Een voorproefje.

Zij vonden het een
onvergetelijke ervaring
Tessa, Roman en Lianne

Tessa, 21 jaar
Vrijwilliger in Sri Lanka
“In Sri Lanka heb ik lesgegeven aan boeddhistische monniken en aan kleine kinderen.
We leefden in een groot huis met veel vrijwilligers uit verschillende landen. De band die je met de
leerlingen opbouwt, is erg mooi! Je kunt de kinderen blij maken en
even uit hun, soms heel moeilijke, thuissituatie krijgen. Gewoon een
spel spelen en laten zien dat de kinderen er mogen zijn is al genoeg.
Ik heb een reis gehad die ik nooit meer zal vergeten!”

Roman, 20 jaar
Vrijwilliger in Nepal

VRIJWILLIGERSWERK ALS STAGE OF ALS MEDISCH EXPERT?

SWEET SIXTEEN
Ben je 16 jaar? Ga dan mee op
een groepsreis! Kijk voor meer
informatie op pagina 69 en 70.

Stageplaats: Travel Active helpt je bij het zoeken
van een stage die aansluit op je opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een medische of sociaal-maatschappelijke stage. Neem contact op met het team van
Vrijwilligerswerk en bespreek de mogelijkheden.
Medische kennis en ervaring: In veel landen
bieden wij medische projecten aan, zoals meelopen in ziekenhuizen, assisteren in lokale gezondheidsklinieken, het geven van voorlichting of helpen
in revalidatiecentra.

VOORBEELD:
Ziekenhuisproject in Vietnam
Als vrijwilliger loop je met een arts
mee in het lokale ziekenhuis.
Dit ziekenhuis heeft een röntgenkamer, een kinderafdeling, een volwassenenafdeling en een operatiekamer. Afhankelijk van je medische
kennis bezoek je patiënten, maak je
röntgenfoto’s en verricht je andere
medische handelingen.

FAMILIE SANDERS
VRIJWILLIGERSWERK IN INDIA
“Met onze kinderen vrijwilligerswerk doen was elke dag een
bijzondere ervaring. Drie weken lang sliepen we met z’n vieren
op één slaapkamer. Bij de werkzaamheden was voor elk wat
wils. Deze reis heeft onze kinderen verrijkt. We hebben gewerkt
op een school voor dove kinderen. Lokalen schoongemaakt,
muren geschilderd en voorzien van decoraties. Daarnaast
hebben we lesgegeven in wiskunde, rekenen en Engelse taal.
In de pauzes speelden onze kinderen met de leerlingen,
bijvoorbeeld volleybal. We hadden het nooit willen missen.”

In Azië raak je mensen niet aan op het hoofd. Ook kleine kinderen
geef je dus liever geen aai over de bol. In veel Aziatische landen is
je linkerhand onrein, daarmee eet je niet en je pakt er zeker geen
voedsel of een presentje mee aan. Het wordt gewaardeerd als je
de traditionele begroeting nadoet, vooral bij het begroeten van
vrouwen. Zo mag je Nepalese vrouwen en orthodoxe of gesluierde
vrouwen in het Midden-Oosten niet aanraken. De formele groet
in Kathmandu is namasté waarbij je de handen vouwt en een lichte
buiging maakt. Op heilige plekken is het noodzakelijk dat je je
knieën en schouders bedekt. Standaard een sarong in je rugzak
is dus een goede gewoonte. Let ook goed op of je je schoenen uit
moet doen. Als je een tempel bezoekt, maar ook als je iemands
huis betreedt. Blijf met beide benen op de grond, want de onderkant van je voeten zien Aziaten als onrein.

“Ik heb een wederopbouwproject gedaan
in Nepal na de aardbeving in april 2015. Dit
was een van de beste en meest leerzame ervaringen van mijn leven. Het heeft alles wat ik tot dan
toe deed en wilde in perspectief gezet. Het ging om het herbouwen
van een kindertehuis waar kinderen woonden van 5 tot 16 jaar oud.
We hebben veel van elkaar geleerd.”

LIANNE, 24 jaar
Vrijwilliger in Sri Lanka
“Mijn reis begon met een introductieweek
in Kandy. Daar leer je het land, de cultuur en
veel andere vrijwilligers van over de hele wereld kennen. Vervolgens ben ik naar de bijzondere Hill Country-locatie gegaan. Daar heb ik tempels gerenoveerd en
lesgegeven op een pre-school en aan kinderen uit het dorp. Het was
fascinerend om te zien dat de kinderen daar zo graag willen leren.
Ik heb mijn reis afgesloten aan de kust, in Ambalangoda. Hier heb ik
gewerkt op het schildpaddenproject. Het vrijwilligerswerk heeft mijn
reis ontzettend speciaal gemaakt. Een aanrader voor iedereen!”

Lees
meer over de
ervaringen van de
familie Sanders op
pagina 40.

Met je gezin vrijwilligerswerk doen in Azië? Ga naar www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/gezin
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Nog meer ervaringen horen? Kijk op www.travelactive.tv.
Daar vind je talloze persoonlijke verhalen, foto’s en filmpjes.
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AFRIKA

EEN RUWE DIAMANT

“Het grote voordeel van vrijwilligersreizen is dat je mensen op een duurzame manier helpt.
Als vrijwilliger word je door de lokale mensen beschouwd als een ‘blessing’.”
Margot | vrijwilliger in Kenia

Vrijwilligerswerk in

Afrika
fascinerend
en dynamisch

Afrika is een continent in ontwikkeling waar veel hulp en extra handen nodig zijn.
Als vrijwilliger lever jij een bijdrage aan de aspecten die Afrika zo fascinerend en
dynamisch maken. Van schildpadden beschermen op Mauritius, lesgeven op een
school in Kenia tot meelopen met een arts in een gezondheidskliniek of helpen in
een kindertehuis in Zambia. Hoe langer je gaat, hoe meer voldoening je uit je werk
haalt. Uiteraard krijg je ook alle kans om dit sensationele werelddeel met zijn gastvrije mensen, wilde dieren en ruige landschappen te ontdekken. Boek excursies of
een safari bij onze lokale collega’s. Of neem deel aan een groepsreis waarbij je
vrijwilligerswerk combineert met hikes, safari’s en andere extra’s. Waar je voorkeur
ook naar uitgaat, je wordt overal met een warm welkom begroet.

Jouw Bestemming
Afrika is het op een na grootste continent van de wereld met gemiddeld de jongste
bevolking. Je vindt er woestijnen en droge savannen, maar ook schitterende kustlijnen
en regenwouden waar nog gorilla’s en chimpansees leven. Met zijn ongerepte natuur,
wilde dieren en verscheidenheid aan culturen wordt Afrika ook wel een ‘ruwe diamant’
genoemd. Als vrijwilliger kom je terecht in een totaal andere wereld en regelmatig
moet je een beroep doen op je improvisatietalent. Het vrijwilligerswerk is heel divers
en vaak intensief. Zo draag jij een steentje bij aan ontwikkelingen die de situatie van
mensen of dieren verbeteren. Ervaar het zelf en zie dat er veel hoop is op een betere
toekomst. Vaak is alleen wat extra kennis nodig of zijn er extra handen nodig om de
lokale bevolking zelf stappen te laten zetten. Ben jij klaar om het echte Afrika te
helpen en te ontdekken? Lees dan gauw verder.
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ONTDEK HET ECHTE AFRIKA
Kies uit diverse landen en projecten
Hier kun jij helpen
In Afrika kun je kiezen voor inhoudelijk sterk uiteenlopende projecten.
En er zijn natuurlijk ook grote verschillen tussen landen. Wil je een wat
meer toeristisch land of juist een authentieke bestemming? Ghana,
Gambia en het Franstalige Benin zijn arme West-Afrikaanse landen.
Hier wonen veel mensen in primitieve omstandigheden. Je kunt helpen
op een school, maar er zijn ook medische projecten met fysiotherapie
en verslavingszorg. Tanzania is een goede bestemming als je vrijwilligerswerk wilt combineren met cultuur en natuur. In al onze Afrikaanse

bestemmingen zijn mogelijkheden om op sociale, medische en educatieve projecten te werken. In Kenia en Tanzania biedt Travel Active
groepsreizen aan, waarbij je een of twee maanden met een internationale groep vrijwilligers werkt en reist. Zuid-Afrika is het minst arm,
maar ook daar zijn veel projecten waar jouw hulp erg welkom is.
Verder zijn er bijzondere wildlifeprojecten in Zuid Afrika, Namibië,
Zimbabwe en op de eilanden Mauritius en Rodrigues. Wil je je volledig
onderdompelen in de cultuur door bij een lokaal gastgezin te verblijven?
Kies dan voor Ghana, Zambia, Zuid-Afrika of Tanzania.

Wil jij graag op de hoogte blijven van leuke nieuwtjes en mooie reisverhalen?
Op www.facebook.com/travelactivevrijwilligerswerk vind je talrijke verhalen, foto’s, filmpjes en delen we leuke nieuwtjes.
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“Er gaat geen week voorbij of er wordt bij ons thuis over Ghana gesproken!”
Helpen op een zorgboerderij in Gambia, Engelse
les geven aan Masai-kinderen in Kenia, watervoorzieningen aanleggen voor olifanten in
Namibië of zwangere vrouwen ondersteunen
in ziekenhuizen in Tanzania: in Afrika is elk
project indrukwekkend en in directe samenwerking met de lokale bevolking. Uniek zijn
de sportprogramma’s in Zuid-Afrika, het
kindervakantiewerk in Gambia en de hiv- en
aidsprojecten in Kenia, Tanzania en Ghana.
Een belangrijk onderdeel van de Afrikaanse
programma’s zijn de projecten met wilde dieren
zoals dolfijn- en walvisonderzoek op Mauritius,
het schildpaddenproject op Rodrigues of het
opvangcentrum voor wilde dieren in Zimbabwe.
Eén ding is zeker: jouw extra paar handen
zijn welkom.

Jouw Project
GOEDE VOORBEREIDING
IS HET HALVE WERK
Travel Active staat voor goed, veilig,
duurzaam en verantwoord vrijwilligerswerk en volgt daarbij de richtlijnen van Better Care Network
(BCN). Ga jij met Travel Active
vrijwilligerswerk doen in Afrika, dan
heb je een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) nodig. Ook ben je
verplicht om deel te nemen aan
een voorbereidingstraining van
Stichting Muses.

WAT VOOR SOORTEN
VRIJWILLIGERSWERK
BIEDEN WE IN AFRIKA?
Je kunt deel uitmaken van
projecten op het gebied van:

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN | om je een idee te geven
Lesgeven aan Masai-kinderen Kenia

Sportproject Zuid-Afrika

Als vrijwilliger geef je les aan Masai-kinderen
op zowel basis- als middelbare scholen.
Zo maak je kennis met de leefwijze van de
Masai-stammen. Je logeert in een Masaidorp. Naast Engels kun je ook wiskunde,
natuurkunde, handvaardigheid, muziek en
sociale vaardigheden geven. Of je organiseert
sport- en andere buitenschoolse activiteiten.

Op basisscholen in Kaapstad is er veel aandacht voor sportactiviteiten. De meeste
scholen hebben nog niet genoeg materialen.
Als sportleraar geef je les en algemene voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook zet je
teambuildingprogramma’s op. Kennis van een
specifieke sport is een pre, een flexibele,
creatieve en initiatiefrijke insteek een vereiste.

Kindertehuis in Ghana

Desert Elephant Project in Namibië

In Ghana heb je de mogelijkheid om te werken
in een kindertehuis in het zuiden, of armere
noorden van het land. Vrijwilligers helpen in
tehuizen voor kinderen tussen de twee en achttien jaar. Alle kindertehuizen waar Travel Active
mee samenwerkt zijn erkende kindertehuizen
opgericht door lokale mensen. De lokale die
zich het lot van de kinderen aantrekken en hun
een betere toekomst willen geven.

Alleen geschikt voor echte avonturiers! Je verblijft met een team van internationale vrijwilligers midden in de Namibische woestijn, in het
dunbevolkte Damaraland. Een toevluchtsoord
voor leeuwen, cheeta’s, zwarte neushoorns,
luipaarden, giraffen én olifanten. Sinds een
paar jaar trekken olifanten naar dit prachtige
gebied en vernielen soms de schaarse waterbronnen van lokale boeren. Dit project zorgt
ervoor – door te bouwen en te patrouilleren –
dat lokale gemeenschappen in goede harmonie kunnen leven met de olifanten.

• ONDERWIJS

Medische kliniek in Tanzania

• SPORT

Het Kaoleni Medical Health Centre is een middelgrote kliniek, gelegen in de stad Arusha.
Hier werk je nauw samen met lokale artsen
en verpleegkundigen. Het centrum bevat
diverse afdelingen waaronder een kraam- en
babyafdeling, oogheelkunde, chirurgie,
een laboratorium en een huisartsenpraktijk.
Als vrijwilliger kun jij je op verschillende
afdelingen inzetten, afhankelijk waar jouw
persoonlijke expertise ligt.

• VOORLICHTING
• KINDEREN
• OUDEREN
• VROUWENOPVANG
• GEZONDHEIDSZORG
• BOUW EN RENOVATIE
• DIEREN EN NATUUR
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In Afrika ligt de nadruk van ons programma op de duurzame,
constructieve bijdrage van onze vrijwilligers. Ook zijn er
mogelijkheden om – via onze lokale partners – deel te nemen
aan extra excursies en workshops. Denk aan een meerdaagse
safari in Kenia en Tanzania. De ultieme kans om de Big Five
te spotten! In Zuid-Afrika kun je bijvoorbeeld deelnemen aan
een driedaagse tour langs de Zuidkust. Ook organiseren onze
partners activiteiten zoals djembélessen en taalworkshops.
En in Zambia kun je vanuit het nabijgelegen Livingstone op
de fiets naar de prachtige Victoriawatervallen, die ook vanuit
Zimbabwe te bewonderen zijn. Wat een heerlijk vooruitzicht.

Beleef het avontuur
Jouw Extra’s
Ervaar het samen

Wil je projecten of landen combineren?

Wil je niet alleen? Kies dan voor een groepsreis in Afrika en
combineer vrijwilligerswerk met culturele activiteiten, safari
en hikes! Tijdens een groepsreis in bijvoorbeeld Tanzania
werk je mee aan lokale gemeenschapsprojecten en ontmoet
je de Masai. Ook bewonder je Tanzania’s grote diversiteit
aan landschappen zoals de Serengeti, het kratermeer Lake
Duluti en de Sapukuwatervallen. Zo haal je het beste uit je
Afrika-avontuur!

Laat je inspireren door enkele voorbeelden:
• Verleng je groepsreis in Tanzania met vrijwilligerswerk op een project naar
keuze. Werk bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verzorg sportlessen op een
lokale school.
• Nieuwsgierig naar Kenia? Het groepsprogramma in Tanzania combineer
je eenvoudig met ons groepsprogramma of vrijwilligerswerkprogramma
in Kenia.
• Heb je veel tijd? Combineer dan twee groepsreizen!

ZIJ VONDEN HET ONVERGETELIJK, HARTVERWARMEND EN LEERZAAM
Iris, Jessie en Karel
IRIS (19) | vrijwilliger groepsprogramma Tanzania
“Ik wilde reizen en avonturen beleven, maar niet in mijn eentje.
Daarom koos ik voor een internationale groepsreis naar Tanzania.
De focus van onze werkzaamheden lag op renovatie. Zwaar, maar
lonend werk. In mijn reis zat ook een wildlife onderdeel. Wij reisden
van de kustplaats Tanga naar de Kilimanjaro voor natuuronderhoud.
Daar herstelden we de watertoevoer naar beekjes en verwijderden
we giftige planten. Na ons werk organiseerden we voetbaltoernooien,
leerden koken van de mama’s uit het dorp en hielpen met het
oogsten van zeewier. Er was ook tijd voor ontspanning: een weekend
naar Zanzibar, ontmoeting met een Masai-stam, duikbrevet, safari
en uitgaan. Al met al een onvergetelijke reis.”
JESSE (22) | vrijwilliger Ghana
“Gezien ik verpleegkundige ben was de keuze ook snel gemaakt om
deel te nemen aan een medisch project. In Tamala in het noorden
van Ghana werd het voor mij mogelijk gemaakt om vrijwilligerswerk
te gaan doen in het ziekenhuis. Een lange reis bracht me bij het gastgezin waar ik nog dagelijks aan terug denk. Gastvrij als Ghanezen zijn,

was mijn gastgezin dit ook. Zij hebben mede voor een onvergetelijke
tijd gezorgd. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik een kijkje kon nemen
in hun cultuur door me mee op sleeptouw te nemen. Ik wilde
graag vrijwilligerswerk in Afrika gaan doen, omdat ik met eigen ogen
wilde zien hoe het is om mensen te kunnen helpen met weinig
materialen/middelen. In Afrika leer je echt improviseren en merk
je dat er super veel mogelijk is met weinig middelen en een creatief
denkvermogen.”
KAREL (62) | vrijwilliger Zambia
“In Nederland verdien ik mijn boterham als manager, maar in de
zomer ga ik graag naar Afrika. In Zambia leerden we een groep van
twintig erg kwetsbare mensen werken met breimachines, zodat ze
daarmee de kost kunnen verdienen en zo hun kinderen naar school
kunnen laten gaan. Niets geeft je meer voldoening dan dit type
werk. De begeleiding in Livingstone door de lokale contactpersonen
Rabeccah en Kennedy was geweldig. Het belangrijkste wat ik heb
geleerd is niet alles vanuit je Nederlandse waarden en normen
bekijken, maar rekening houden met de Afrikaanse context.”

LIKE! WORD ONZE VRIEND EN LIKE ONS OP WWW.FACEBOOK.COM/TRAVELACTIVENL
DAN BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES OVER VRIJWILLIGERSWERK.
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Jouw Profiel
Met je gezin: Gezinsvrijwilligerswerk
in Zambia of Ghana is een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

VOOR WIE?

Travel etiquette-tips

Zet je kennis en talenten in

In Afrika kun je als vrijwilliger al met 17 jaar aan de slag. Ongeacht of je nu ervaren bent of
niet. Het programma – vanaf twee weken – is vooral gericht op het vrijwilligerswerk zelf. En
het succes van je verblijf hangt voor een groot deel af van jouw eigen initiatief en flexibiliteit.
Zo lever je graag een constructieve bijdrage, maar kun je ook blij zijn met kleine resultaten.
Ook krijg je misschien te maken met de meest primitieve omstandigheden. Wees je daarvan
bewust en stel je daarop in. Hoe langer je vrijwilligerswerk kunt doen, hoe meer je kunt
bereiken op dit onweerstaanbare continent.

Do’s en don’ts voor Afrika
Als vrijwilliger bereid je je natuurlijk voor op de
plaatselijke gewoonten en gebruiken. Daarover
informeren wij je tijdens de voorbereidingen op je
vertrek. Alvast wat tips.

Zij ging als
verpleegkundige
Met een groep: Kom oog in oog met
het authentieke Afrika tijdens onze
groepsprogramma’s. Het bewonderen van alle highlights wissel je af
met je inzet voor lokale gemeenschapsprojecten zoals het renoveren
van een basisschool of het bouwen
van omheiningen als bescherming
tegen wilde dieren.

“Een prachtige en
hartverwarmende ervaring”

Toos, 58 jaar
Vrijwilliger in Zambia

VRIJWILLIGERSWERK ALS STAGE OF ALS MEDISCH EXPERT?
Stageplaats: Op zoek naar een stage in Afrika die aansluit bij je opleiding? Neem dan
contact op met de specialisten van Vrijwilligerswerk. Zij weten wat er mogelijk is.
Medische kennis en ervaring: Wil jij graag je specialistische kennis delen? In veel
landen bieden wij medische projecten aan zoals het assisteren in ziekenhuizen of kleine
lokale gezondheidsklinieken, het geven van hiv-voorlichting of helpen in revalidatiecentra.

FAMILIE DIJKSTRA
VRIJWILLIGERSWERK IN GHANA
EN ZAMBIA
“We gingen naar Zambia en een jaar later naar
Ghana, waar we met open armen werden ontvangen door Tina, de contactpersoon van Travel
Active. Onze reis begon met een introductie over
cultuurverschillen, eten, hygiëne, transport en
bankzaken. In het kindertehuis The Orphanage
of Hope in Gomoa Tarkwa had ieder zijn dagelijkse taken. Onze dochter Isabel hielp met het
wassen, aankleden en spelen met de kleintjes.
Wij hielpen in de tuin, met de was, met lesgeven
en kochten materialen van het meegebrachte
sponsorgeld. Een prachtige tijd met weinig luxe,
waarin je als gezin echt samenwerkt. Er gaat
geen week voorbij of er wordt bij ons thuis over
Ghana gesproken!”
Met je gezin vrijwilligerswerk doen in Afrika? Ga naar www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/gezin
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Lees
meer over de
ervaringen van de
familie Dijkstra op
pagina 41.

Voor begroetingen vind je in Afrika vele variaties op de eenvoudige
handdruk. De begroetingsvorm en duur hangen mede samen met
hoe goed je elkaar kent. Het uitgebreid naar elkaars familie en
gezondheid informeren is de norm. Soms schudden mensen het
hele gesprek door elkaar de hand. Hiërarchie is belangrijk in Afrika.
Zo heeft een dorpshoofd in Ghana bijvoorbeeld veel aanzien in
de gemeenschap. Trek altijd je schoenen uit als je een huis
binnengaat en ga zo goed mogelijk gekleed bij gelegenheden.
Er onverzorgd uitzien is een teken van weinig (zelf)respect. In Afrika
is geduld een gewaardeerde eigenschap die je veel nodig hebt.
Voor de meeste Afrikanen is je linkerhand onrein. En vrouwen
vinden het doorgaans heel belangrijk dat je waardering toont
voor eten. Heb je genoeg? Laat dan iets liggen op je bord.

“Ik had meteen een goed gevoel bij het team van Travel Active en koos
voor Maramba Old People’s Home in Livingstone. Dat is een tehuis voor
ouderen met mentale en fysieke problemen die geen familie hebben om
voor hen te zorgen. Vanuit mijn werk als activiteitenbegeleidster was dit
een prachtige en hartverwarmende ervaring. Ik was op dit project de
enige vrijwilliger. Ik verbleef in een internationaal vrijwilligershuis. We
hebben veel gelachen, maar er zijn ook traantjes gevloeid en dan vingen
we elkaar op.”

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op twitter
@TravelActive en lees op elk moment van de dag wat
er speelt bij vrijwilligerswerk.
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Vrijwilligerswerk in

LatijnsAmerika
Combineer met een

“Wees realistisch genoeg om te weten dat je de wereld om je
heen niet kunt veranderen. Maar durf zo idealistisch te zijn
om te geloven dat alle dingen beginnen bij iets kleins.”
Ellen (22) | vrijwilliger in Peru

TIP!
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Spaanse taalcursus
Het kleurrijke en bruisende Latijns Amerika trekt jaarlijks vele reizigers aan en dat
is ook niet zo vreemd: dit veelzijdige continent heeft het allemaal! Van het magische
Patagonië tot en met de unieke Galapagos eilanden, van de tropische regenwouden
in Costa Rica tot de mystieke Machu Picchu in Peru. Het temperament van de
Latijns Amerikaanse bevolking zorgt voor veel leven in de brouwerij. Spreek je al
een aardig woordje Spaans? Dan zul je merken dat je nog meer uit je verblijf in
Latijns Amerika haalt. Travel Active biedt je de mogelijkheid om een Spaanse taalcursus te volgen, voorafgaand aan je vrijwilligerswerk. Een onmisbaar onderdeel
van je programma binnen Latijns Amerika. ¡Vámonos!

Jouw Bestemming
Viva la vida! Vrolijk, kleurrijk, muzikaal en gepassioneerd: dat is Latijns-Amerika
in een notendop. Het continent heeft vele gezichten: ongerepte natuur, exotische
stranden en tropische regenwouden in Midden-Amerika. In Zuid-Amerika vind je
uitgestrekte vlaktes, een traditionele bevolking, eeuwenoude cultuurschatten en
authentieke dorpen en steden. Waar je ook terechtkomt, de voertaal is Spaans. Dus
ook op onze vrijwilligerswerkprojecten waar je samenwerkt met de lokale mensen.
Daarom bestaan onze programma’s uit een combinatie van vrijwilligerswerk en een
Spaanse taalcursus. Zo start jij je avontuur met een leerzame taalcursus, waarbij je
tegelijkertijd veel leert over de cultuur en nieuwe internationale vrienden maakt.
Vervolgens zet je je in op een van de mooie projecten waar je het Spaans direct in
de praktijk brengt.
30 | Travel Active VRIJWILLGERSWERK

EEN UNIEKE COMBINATIE
Leer de taal en zet je in als vrijwilliger
Hier kun jij helpen
In Latijns-Amerika kun je als vrijwilliger aan de slag in Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentinië en Chili. Je
hebt de keuze uit vele interessante vrijwilligerswerkprojecten. De landen
verschillen veel van elkaar: in het relatief welvarende Costa Rica
vind je veel dieren- en natuurprojecten. In het pure, authentieke Peru,
Bolivia en Ecuador help je vooral op sociale en medische projecten
zoals in de kinderopvang, op kleuterscholen en in lokale klinieken.

In het uitgestrekte Argentinië en Chili zijn er mogelijkheden in de grote
steden: van het uitdelen van maaltijden aan daklozen tot het werken
met kinderen met een beperking. In het arme Guatemala en Nicaragua
kom je vaak terecht op sociale of educatieve projecten, waarbij je een
steentje bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn en de educatie
van kinderen of jong volwassenen. De combinatie met het leren van
de Spaanse taal én je verblijf bij een Spaanstalig gastgezin zijn echte
pluspunten van onze programma’s in Latijns-Amerika. Want hoe beter
je de taal spreekt, hoe groter je bijdrage als vrijwilliger zal zijn.

Leuke extra’s: op de Spaanse talenschool kun je deelnemen aan extra activiteiten zoals salsalessen en een kookcursus.
Ook boek je hier de mooiste excursies.
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“Straatkinderen in Nicaragua leerden mij ook wijze levenslessen”
Helpen in de opvang voor straatkinderen
in Peru, ondersteuning bieden in een arm
ziekenhuis in Guatemala, werken in een
dierenopvangcentrum in Costa Rica of
activiteiten begeleiden voor ouderen in
een verzorgingshuis in Argentinië: dit is
maar een kleine greep uit ons aanbod
van vrijwilligersprojecten in LatijnsAmerika. Jouw inzet is meer dan welkom
voor een periode van minimaal drie
weken. En tijdens de taalcursus Spaans
– minimaal één week – leg je een goede
basis voordat je begint aan je vrijwilligerswerk. Naast de taal leer je het land
en de cultuur beter kennen. Een fijne en
zinvolle start van je programma.

Jouw Project

Wil je projecten of landen combineren?
VOORBEELDEN VAN PROJECTEN | om je een idee te geven
Ondersteun kwetsbare vrouwen
in Nicaragua

LOGEER BIJ EEN
SPAANSTALIGE FAMILIE
Tijdens je taalcursus verblijf je bij
een Spaanstalig gastgezin in huis.
De inwoners van Latijns Amerika zijn
warme en gastvriendelijke mensen
en hebben vaak een hechte familieband. Zij zullen voor jou zorgen zoals voor hun eigen zoon of dochter.

WAT VOOR SOORTEN
VRIJWILLIGERSWERK
BIEDEN WE IN
LATIJNS-AMERIKA?
Je kunt deel uitmaken van
projecten op het gebied van:
• ONDERWIJS
• SPORT
• VOORLICHTING

In dit opvanghuis wonen vrouwen die bijvoorbeeld verstoten of mishandeld zijn of die niet
genoeg middelen hebben om zichzelf te onderhouden. Als vrijwilliger organiseer je vooral activiteiten samen met de begeleiders.
Zo geef je voorlichting om de zelfstandigheid
van deze vrouwen te vergroten. Ook luister
je naar ze en praat je veel met hen, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen.

voorkomen zoals apen, vogels of luiaards.
Je hulp is nodig bij het verzamelen en bereiden
van het eten voor de dieren, het onderhoud
van het opvangcentrum en het voeren.

Bescherm toekans in Costa Rica
Het opvangcentrum ligt in een prachtige omgeving midden in een natuurpark. Vrijwilligers
helpen mee bij de verzorging van de toekans
en andere wilde dieren die veel in Costa Rica

Houd ouderen gezelschap in
Argentinië
Dit project in Buenos Aires biedt dagopvang
voor kwetsbare ouderen die in een sociaal
isolement leven. Vrijwilligers gaan als activiteitenbegeleider aan de slag en organiseren
gezellige bezigheden voor de aanwezige
ouderen. Zij brengen hun dag hier door en
nuttigen de maaltijden. Een buitengewoon
project waar je veel voldoening uit haalt.

• OUDEREN

VERPLICHT: VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

• GEZONDHEIDSZORG

Ga jij met Travel Active vrijwilligerswerk doen in Latijns-Amerika, dan heb je een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Ook teken je een gedragscode en ben
je verplicht een training te volgen van Stichting Muses. Kijk op pagina 11 voor meer
informatie over verantwoord vrijwilligerswerk.
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Jouw Extra’s

Laat je inspireren door enkele voorbeelden:
• Start met een tweeweekse taalcursus in Heredia, het binnenland
van Costa Rica. Vervolg je taalcursus aan het surfers paradise-strand
in de kustplaats Samara. Na vier weken taallessen ben jij klaar om
door te reizen naar bijvoorbeeld Guatemala of Nicaragua waar je de
handen uit de mouwen steekt op interessante projecten.
• 2 steden binnen 1 land combineren? Dat kan in Argentinië. Leer
Spaans in wereldstad Buenos Aires en waag je in je vrije tijd op de

dansvloer voor een les tangodansen. Reis aansluitend door naar
het studentenstad Cordoba, waar je als vrijwilliger gaat werken
op een van onze projecten.
• De buurlanden Peru, Bolivia en Ecuador zijn, logistiek gezien,
gemakkelijk met elkaar te combineren. Boek een taalcursus in
Ecuador (Quito) om daarna vrijwilligerswerk te gaan doen in
Peru (Cusco) en Bolivia (Sucre).

Bjorn en Nathalie

Sport met straatkinderen in Bolivia
Zo’n 120 kinderen en jong volwassenen die op
straat hebben geleefd, wonen in twee opvanghuizen. Om verschillende redenen worden
zij hier opgevangen, bijvoorbeeld omdat ze
gedwongen zijn om op straat te werken en te
leven. Vrijwilligers organiseren sportactiviteiten in parken in de stad Sucre. Ook helpen ze
met Engelse les, wiskunde, lezen en schrijven.

Je kunt je taalcursus en je vrijwilligerswerk beperken
tot één bestemming, maar wat dacht je van een combinatieprogramma in twee of meerdere landen? Via Travel
Active kun jij je programma’s in Latijns-Amerika zelf
samenstellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een
taalcursus in het ene land te doen en daarna vrijwilligerswerk in een ander land. Vind je het lastig om een
keuze te maken uit alle interessante bestemmingen?
Kijk dan samen met ons naar de mogelijkheden die het
beste aansluiten op jouw wensen.

ZIJ HADDEN DE TIJD VAN HUN LEVEN IN LATIJNS-AMERIKA

• KINDEROPVANG

• DIEREN EN NATUUR

Grenzeloze
combinaties

BJORN (30) | taalcursus en vrijwilligerswerk in Ecuador
“In Quito, Ecuador, volgde ik eerst een aantal weken taalles voordat
ik begon aan mijn project: activiteiten met kinderen ondernemen bij
het opvangcentrum in het park. Veel kinderen hielden van voetbal,
dus ik gaf ze iedere middag een training. Dat vonden ze geweldig
en ik stond al snel bekend als ‘el entrenador’. Mijn motivatie voor
het vrijwilligerswerk was drieledig. Ik wilde de Spaanse taal beter
beheersen, meer leren over de cultuur en heel graag werken met
kinderen. De kinderen hebben me enorm geholpen om de taal beter
onder de knie te krijgen en ik heb meer geleerd over het leven daar,
over de maatschappij in Quito. Het werken met de kinderen kostte
veel energie, maar gaf dat ook weer aan mij terug. Ze waren altijd
enthousiast en hoewel de communicatie soms nog met handen en
voeten ging, begrepen ze vaak wel wat ik wilde en voerden ze het
uit. Daarom was het ook heel dankbaar vrijwilligerswerk wat ik heb
mogen doen. De organisatie was zoals altijd weer top, van Travel
Active ben ik eigenlijk niets anders gewend. Het was een uitstekende
start van mijn reis, die uiteindelijk bijna tien maanden heeft geduurd.
Een reis die me gevoerd heeft door zeven landen en die ik wellicht

niet had aangedurfd, als ik niet de stabiele basis had gekregen
vanuit Travel Active. Kevin, Melissa en Lieke hebben laten zien dat ze
kunnen meedenken om niet alleen mijn, maar ook jouw droomreis
waar te maken!”
NATHALIE (26) | taalcursus en vrijwilligerswerk Costa Rica
“Het liefst stapte ik morgen het vliegtuig in om terug te gaan naar
Costa Rica. Ik heb hier acht weken lang de tijd van mijn leven gehad.
Na aankomst in San José werd ik opgehaald door mijn gastgezin,
mijn thuis voor de eerste vier weken. Dat was wel even wennen aangezien mijn ‘tico’-ouders nauwelijks Engels spraken. Maar met wat
handen-en-voetenwerk verliep de communicatie redelijk en voelde
ik me al snel thuis bij mijn lieve gastgezin. Na mijn taalcursus kon ik
me vrij goed redden in het Spaans en was het tijd voor mijn volgende uitdaging, mijn droom: werken met zeeschildpadden. Vier weken
lang heb ik op een ongelooflijke mooie locatie aan het strand geholpen op het schildpaddenproject. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt,
me ingezet voor het welzijn van zeeschildpadden, Spaans geleerd en
het leukste: mijn ultieme droom waargemaakt!”

LIKE! WORD ONZE VRIEND EN LIKE ONS OP WWW.FACEBOOK.COM/TRAVELACTIVENL
DAN BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWTJES OVER VRIJWILLIGERSWERK.
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Jouw Profiel
Als stagiair: er zijn stagemogelijkheden op het gebied van lesgeven,
fysiotherapie, verpleegkunde, geriatrie of pedagogiek.

KLEURRIJK EN EXOTISCH

VOOR WIE?
Doe nuttig werk en leer ook Spaans

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder – met een volwassen instelling – kan als vrijwilliger aan de slag
in Latijns-Amerika. Wil je graag een woordje Spaans leren spreken en je tegelijkertijd nuttig
maken op een van onze projecten, dan sluit dit programma goed aan bij je wensen. Er zijn al
mogelijkheden vanaf drie weken. Vrijwilligers met specialistische kennis of werkervaring met
kinderen, ouderen of patiënten zijn meer dan welkom. Vraag ons naar alle mogelijkheden.

Travel etiquette-tips
Do’s en don’ts voor
Latijns-Amerika
Travel Active bereidt je goed voor op je verblijf als
vrijwilliger in Latijns-Amerika. Want de cultuurverschillen zijn groot. Enkele voorbeelden waarmee je
rekening moet houden:

Als professional: wil jij je specialistische kennis en/of werkervaring
delen? Veel ziekenhuizen en opvangcentra voor ouderen en kinderen met
een psychische of fysieke beperking
kunnen jouw kwaliteiten goed gebruiken. Ook in de verslavingszorg zijn er
mogelijkheden.

Heftig en waardevol
Meehelpen in een ziekenhuis in Guatemala

Karlijn, 27 jaar

STEL JE OPEN
Wees erop voorbereid dat je in Latijns-Amerika te maken krijgt met een totaal
andere cultuur. De meeste mensen maken zich niet zo snel druk en doen alles
op hun gemak. Tijdsdruk en stress kennen zij niet. Stel je open voor deze nieuwe
cultuur en laat je vertrouwde leven in Nederland achter je: dit draagt bij aan een
fijne en succesvolle tijd als vrijwilliger.

WEES FLEXIBEL
Met dieren – in de natuur: het land
bij uitstek om te werken met dieren
of in de natuur is Costa Rica. Zo kun
je zeeschildpadden beschermen,
adembenemende nationale parken
onderhouden of wilde dieren in een
opvangcentrum verzorgen.

Het succes van jouw verblijf in Latijns-Amerika hangt voor een groot deel af van jouw eigen
initiatief, flexibiliteit en creativiteit. Soms werk je aan één stuk door op een dag, op andere
dagen slechts een paar uurtjes. Werk je in de natuur? Dan krijg je wellicht te maken met
primitieve omstandigheden, ook wat betreft je accommodatie. En op sommige projecten zijn
de middelen schaars, waardoor er een sterk beroep wordt gedaan op je creativiteit. Je moet
dus tegen een stootje kunnen en niet bang zijn om te improviseren. Wees je van dit alles
bewust en stel je daarop in.

TRAVEL ACTIVE AMBASSADEUR ESTHER GING HET AVONTUUR AAN:
ZIJ NAM DEEL AAN EEN COMBINATIEPROGRAMMA IN COSTA RICA EN NICARAGUA
“Na een Spaanse taalcursus van vijf weken in Costa Rica vertrok
ik naar Nicaragua om in de prachtige koloniale stad Granada
met mijn vrijwilligersproject te starten. Ik werkte bij Centro Jesus
Amigo, een opvangcentrum voor de straatkinderen van
Granada. Ze konden hier overdag terecht voor maaltijden en
persoonlijke hygiëne en allerlei activiteiten zoals sport, handenarbeid en leren lezen en schrijven. Ik ondersteunde het lokale
personeel bij deze activiteiten en kreeg de ruimte om zelf leuke
dingen voor de straatkinderen te organiseren. Een extra uitdaging bij het lesgeven was het feit dat veel van deze straatkinderen
verslaafd waren aan het snuiven van lijm. Hierdoor waren hun
hersenen minder goed ontwikkeld en konden ze zich slecht
concentreren. Mijn motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen,

34 | Travel Active VRIJWILLGERSWERK

was dat ik graag iets wilde betekenen voor mensen die het minder goed hebben dan wij hier in Nederland. In de (korte) tijd dat
je vrijwilligerswerk doet, kun je de wereld niet veranderen, maar
wel een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van mensen.
In mijn geval was dit de extra aandacht die je de straatkinderen
kunt geven, waarvoor het lokale personeel niet altijd de tijd heeft.
Ze hebben iemand waar ze hun verhalen aan kwijt kunnen en ze
zijn ook ontzettend benieuwd naar jouw verhalen! Daarnaast
leren ze jou ook wijze levenslessen; ondanks dat hun toekomst
er niet al te rooskleurig uitziet, zijn ze altijd vrolijk, positief en
dankbaar voor de liefde, aandacht en kleine dingen die ze van
andere krijgen. Deze wijze les en de geweldige weken met deze
kinderen waren voor mij een onvergetelijke ervaring!’

Geloof is nog steeds erg belangrijk in Latijns-Amerika. Toon hiervoor je respect, ook als je zelf totaal niet gelovig bent. Over het
algemeen zijn latino’s erg relaxed. Tranquilo, tranquilo is een
uitspraak – ‘rustig, rustig’– die je vast vaak te horen krijgt. Ook zijn
ze doorgaans niet zo stipt met tijdsgebonden afspraken. Laat je
ongeduld en punctualiteit dus beter thuis. Wees voorbereid op
‘de drie leugens’ wanneer je op straat iemand een simpele vraag
stelt. Vraag je bijvoorbeeld ‘hoe laat vertrekt mijn bus?’ dan is het
antwoord ahora (nu). Op je vraag ‘hoe ver is het naar de bank’ is
de repliek cerca (dichtbij). En wil je weten wanneer je auto is gerepareerd, dan is de standaardreactie mañana (morgen). Grote kans
dat je bus pas over twee uur vertrekt, het drie kilometer lopen is
naar de dichtstbijzijnde bank en je je auto weken kwijt bent...
Ga je een avondje uit, bereid je er dan op voor dat de dansvloer niet
te vermijden valt. Latijns Amerikaanse mannen zijn erg ritmisch
aangelegd, houden enorm veel van muziek en dat zul je weten ook.
Bij mannen zijn kameraadschappelijke schouderklopjes en de
abraza (omhelzing) gebruikelijk. Vrouwen geef je een hand en als
je ze langer kent, kus je ze op de wang. In veel steden is een verzorgd uiterlijk belangrijk. En vrouwen die zich bloot kleden, kunnen
rekenen op extra aandacht.

“Na mijn taalcursus van vier weken in Antigua was ik er klaar voor.
Ik had een aardig woordje Spaans geleerd, mede dankzij de hulp van
‘het liefste gastgezin ever’. Het vrijwilligerswerk in het ziekenhuis in
Antigua was heftig, maar zo waardevol. Ik heb hier een fantastisch
mooie tijd gehad. Mijn werkervaring als kinderverpleegkundige wilde
ik graag inzetten op een afdeling waar kinderen met een geestelijke en
fysieke beperking verbleven. Het was schrijnend om te zien hoe weinig
tijd het vaste personeel had voor de kindjes. Ik heb er zes weken
gewerkt en het maximale uit mijn vrijwilligerswerk gehaald. Ik heb
geprobeerd een echte bijdrage te leveren door vooral ook het personeel te betrekken bij mijn werkwijze en benadering van de kinderen.
Na afronding van mijn vrijwilligerswerk zag ik de oprechte dankbaarheid bij het personeel en ik wist dat mijn missie was geslaagd.
Het afscheid was lastig, maar ik houd nog altijd een supervoldaan
gevoel over aan mijn tijd in Guatemala!”

Heb je specifieke vragen? Kom dan langs voor een
persoonlijk gesprek.
Bel naar 0478-551 900 voor het maken van een afspraak.
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Stephan, Samira, Anoushka en Babette
STEPHAN (22) | leerde Spaans in Peru en was vrijwilliger
in Ecuador | “Ik heb mijn droom waargemaakt door Spaans te
leren en vrijwilligerswerk te doen in Zuid-Amerika. In overleg met
Travel Active viel mijn keuze op Peru en Ecuador. Twee landen in
Zuid-Amerika die, logistiek gezien, makkelijk te combineren zijn en
die mij erg aanspraken. Starten met een taalcursus in Peru en helpen
op een natuurproject in Ecuador was voor mij de ideale start van
mijn verdere rondreis door Zuid-Amerika.”

DE MOGELIJKHEDEN
ZIJN GRENZELOOS
Je hebt er eerder in deze brochure al wat meer over kunnen lezen. Misschien hebben we je intussen
zelfs al enthousiast gemaakt om je vrijwilligerswerkprogramma niet tot 1 bestemming te beperken.
Hier lees je meer over alle combinatiemogelijkheden: en dat zijn er nogal wat! Travel Active biedt
grenzeloze mogelijkheden om projecten, landen en zelfs continenten met elkaar te combineren. Dit is
mogelijk voor een periode vanaf minimaal 4 weken. Ben je van plan om wat langer op reis te gaan en
wil jij je verblijf in het buitenland niet tot 1 land beperken? Het Travel Active team stelt graag samen
met jou een combinatiereis op maat samen. Lees er snel meer over.

DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN:

Combineer landen

Combineer projecten binnen één land

Elk land heeft iets bijzonders dat jouw bezoek de moeite waard maakt.
Daarom kun je verschillende landen – zelfs drie of vier – combineren
in Latijns-Amerika, Afrika of Azië en deelnemen aan de verschillende
vrijwilligerswerkprogramma’s. Aan jou de keus.

Heb jij een brede interesse en wil jij je kennis, vaardigheden en talenten
op meerdere manieren inzetten? Help dan mee op verschillende
projecten. Hoe langer je de tijd hebt, hoe meer mogelijkheden er zijn
om te ondersteunen op verschillende projecten. Afhankelijk van het
soort project kun je al vanaf 2 weken vrijwilligerswerk doen. Heb je
bijvoorbeeld al eens gedacht aan een combinatie van het werken op
een constructieproject en het werken in een opvangcentrum voor
wilde dieren? In Afrika behoort dit tot de mogelijkheden. Wat te
denken van het werken met schildpadden en het helpen in het een
opvangcentrum voor kinderen met een handicap?
In Azië kan het! Leer Spaans, help straatkinderen of deel je medische
kennis in een ziekenhuis in Latijns Amerika.
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Combineer continenten
Leer Spaans, ervaar het ‘Latino’ leven, ontdek het echte Afrika door je in
zetten op waardevolle projecten, leer meer over het Boeddhisme, combineer cultuur, avontuur en strand tijdens een groepsreis in Azië. Je leest
het al: de combinatiemogelijkheden zijn eindeloos! Heb je een breder
budget tot je beschikking en ben je van plan om voor een langere periode
op reis te gaan: kijk dan eens naar de mogelijkheden om de verschillende
continenten met elkaar te combineren. Een combinatieprogramma in
Latijns Amerika, Afrika en/of Azië is al mogelijk vanaf een periode van
minimaal 4 weken in twee continenten of 6 weken in drie continenten.

ANOUSHKA (25) | hielp in een kliniek in Zambia en verzorgde dieren in Zimbabwe“ | Ik wilde graag ‘het echte Afrika’
ontdekken. Daarom deed ik vrijwilligerswerk in een kliniek in Zambia
en reisde hierna door naar Zimbabwe om te helpen in een opvangcentrum voor wilde dieren. In Zambia heb ik op alle afdelingen van
de kliniek gewerkt. Ik vond het zo bijzonder om te zien dat de artsen
toch heel veel kunnen bereiken, ondanks dat er heel weinig geld en
middelen waren. In Zimbabwe verzorgde ik dieren die niet meer terug
de natuur in kunnen omdat ze gewond zijn of er niet meer zouden
overleven. Daarnaast doet het project onderzoek naar het leefgebied
van dieren in een natuurgebied in de buurt van het opvangcentrum.
Hiervoor heb ik vijf nachten in een tent geslapen om een luipaard te
traceren en een gps-band om te doen. Heel bijzonder!
BABETTE (30) | nam deel aan een groepsreis in India en
werkte als vrijwilliger in Nepal en Tanzania“ | Na mijn studie
had ik nog geen idee wat ik wilde gaan doen. Het maken van een
wereldreis stond al erg lang op mijn verlanglijstje en dit was het
moment om mijn droom waar te maken. Na een infodag te hebben
bezocht en een gesprek met Travel Active wist ik het: ik wilde vrijwilligerswerk doen, mijn steentje bijdragen maar tegelijkertijd ook veel
van een land zien. Het aanbod van Travel Active sloot hier perfect op

SAMIRA (19) | werkte als vrijwilliger in Laos en Thailand |
“Dat ik graag naar Azië wilde, stond voor mij vast. Maar welke
landen ik wilde bezoeken: geen idee! Na veel informatie van Travel
Active kwam ik uiteindelijk uit bij een combinatieprogramma in Laos
en Thailand. In Laos gaf ik les op een basisschool en in Thailand
combineerde ik het Hill Tribe-project, het olifantenproject en een
strandweek. Een echte aanrader: enerzijds zet je je in als vrijwilliger,
anderzijds leer je een land op een heel unieke en leerzame manier
kennen door veel verschillende dingen te doen.”

aan. Ik startte mijn avontuur met een groepsreis in India. Alles was
top georganiseerd en ik leerde snel andere reizigers kennen, wat
erg prettig was. India is fantastisch en deze reis maakte veel indruk.
Hierna vloog ik door naar Nepal om een aantal weken te helpen op
een vrouwenproject, iets wat aansloot op mijn studie. Naast het vrijwilligerswerk heb ik veel over Nepal geleerd, mooie trekkings door
de bergen gemaakt en bijzondere mensen leren kennen. Ik had Azië
in mijn hart gesloten, maar wilde ook Tanzania in Afrika ontdekken!
Vanwege de mooie projecten, maar ook zeker vanwege de mogelijkheden om een safari te ondernemen en de Big Five te zien. En dat
is gelukt! Ook in Tanzania heb ik een geweldig mooie tijd gehad en
ontzettend veel gezien en gedaan. Hier eindigde mijn programma
bij Travel Active. Een hele spaarcent lichter, maar een onvergetelijke
ervaring rijker!”

Maak een afspraak
In een persoonlijk gesprek bespreken we samen uitgebreid jouw reisplannen. Dé start van jouw combinatieprogramma op maat.
Bel naar 0478-551 900 of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@travelactive.nl.
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VOOR WIE?
Al onze groepsprogramma’s zijn geschikt
voor jong en oud. Het leuke is dat de
groepen bestaan uit een gevarieerd
gezelschap met verschillende leeftijden
en nationaliteiten.

BELEEF HET SAMEN
Reizen en vrijwilligerswerk in een groep

Wil je niet in je eentje je grenzen verleggen? Kies dan voor een duurzame groepsreis in Afrika of Azië.
Hierbij combineer je vrijwilligerswerk met reizen en culturele activiteiten. Alle zorgvuldig samengestelde
groepsprogramma’s kennen een gevarieerd weekprogramma en worden begeleid door lokale en ervaren
Engelssprekende gidsen. Met elkaar ontdek je – volledig georganiseerd – de highlights van een land en
draag je een klein, maar waardevol steentje bij aan een lokaal project. Van minimaal drie weken tot
maximaal twee maanden, in een internationaal gezelschap.

AFRIKA

AZIË

Een uitdagend en arm continent, waar het erg prettig is om alle
indrukken en ervaringen met anderen te kunnen delen. Dit zijn de
mogelijkheden:

Een veelzijdig continent, dat reizigers op alle fronten heel veel heeft te
bieden. Een combinatie van vrijwilligerswerk, reizen en het bezoeken
van interessante bezienswaardigheden is met een groep mogelijk in:

ONBEZORGD
OP REIS
Vind je het prettig om met een groep te
reizen en dat echt alles – van aankomst
tot vertrek – voor je geregeld is?
Check dan www.travelactive.nl/
vrijwilligerswerk/groepsreizen.
Uitgebreide informatie over al onze
groepsprogramma’s vind je hier.

Jeffrey, 21 jaar – nam deel aan het groepsprogramma in Thailand
“Deze reis had het allemaal en was precies wat ik zocht. Van een trekking door de bergen, een verblijf bij lokale bergstammen
in het noorden en meehelpen in een boeddhistisch klooster tot aan relaxen op het strand. Het mooiste van Thailand samengevat
in vier weken! En het fijne is: ik heb zoveel leuke mensen ontmoet, lokale vrienden gemaakt en er ook veel internationale
vriendschappen aan overgehouden. Deze reis heeft mij meer opgeleverd dan ik van tevoren had gehoopt.”

In Tanzania kun je deelnemen aan een groepsprogramma van drie
weken. Naast tal van indrukwekkende excursies help je mee op een
vrijwilligersproject. Grootste highlight: een driedaagse safari in het
wereldberoemde Serengeti National Park, waar je met een beetje
geluk de Big Five spot!
Ben je tussen de 17 en 25 jaar? Ga dan op een expeditie naar Kenia
of Tanzania of allebei. In één maand ontdek je met andere internationale vrijwilligers een van deze twee landen. Kies je voor twee
maanden, dan zie je alles wat beide landen te bieden hebben. Het
vrijwilligerswerk in groepsverband en in nauwe samenwerking met
de lokale bevolking staat centraal. Ook barbecue je aan de voet van
Tsavo National Park, verblijf je in een wildreservaat en maak je een
wandeling over de Afrikaanse savanne. Kortom: je combineert het
nuttige met het aangename.
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INDIA – vier weken
NEPAL – vier weken
SRI LANKA – drie weken
BORNEO, MALEISIË – een of twee maanden
BALI, INDONESIË – drie weken
THAILAND – vier weken
CAMBODJA – vier weken
CHINA – vier weken

In deze landen zet jij je samen met de groep vooral in op renovatieen bouwprojecten en lever je een bijdrage aan het verbeteren van de
faciliteiten op bijvoorbeeld scholen. Nuttig werk dat helpt om de
leefomstandigheden en voorzieningen voor lokale gemeenschappen
te verbeteren.
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VRIJWILLGERSWERK
VOOR GEZINNEN
Samen voor altijd een bijzondere herinnering delen
Steeds meer gezinnen zetten de stap om een reis te maken waarbij zij zich samen inzetten
op een vrijwilligersproject. Travel Active heeft veel van deze gezinnen met succes begeleid.
In Afrika en in Azië. En keer op keer blijkt: gezinsvrijwilligerswerk is een verrijking voor het hele
gezin. Wat de samenstelling ook is en hoe oud de kinderen ook zijn. Er zijn al mogelijkheden
– op maat – vanaf twee weken. Interesse in een combinatiereis met leuke excursies en culturele
activiteiten? Dan biedt ons uitgebreide vrijwilligerswerkprogramma tal van interessante extra’s.
Onze gezinsprogramma’s zijn geen standaardprogramma’s. Ieder programma wordt in overleg met het gezin en onze lokale partnerorganisatie op maat samengesteld. Helemaal afgestemd op individuele interesses, kennis, ervaring, behoeften en leeftijden. Vrijwilligerswerk is
mogelijk op verschillende gebieden. Zo kunnen jullie je met het gezin
inzetten op gemeenschapsprojecten, op een school, in een kindertehuis, in de gezondheidszorg en bij renovatie- of bouwprojecten.

INDIA

Het is niet noodzakelijk dat alle gezinsleden werken op één project.
Jullie kunnen er ook voor kiezen om je in te zetten op twee verschillende projecten. Uitgangspunt is: individuele kwaliteiten zo goed mogelijk benutten. Afhankelijk van de leeftijd helpen de kinderen mee met
de werkzaamheden en spelen ze met lokale kinderen, zodat er veel
contact is onderling. Een bijzondere en leerzame ervaring, die de kijk
van kinderen op de wereld zeker zal veranderen.

Familie Sanders • vrijwilligerswerk met het gezin in India
“Als gezin vrijwilligerswerk doen was een prachtige ervaring.
Deze reis heeft onze kinderen verrijkt. Als ze het al niet deden,
beseffen ze nu des te meer hoe goed zij het hebben en dat er op
de wereld grote welvaartsverschillen bestaan. Onze kinderen
deden het werk met veel plezier en maakten zich de andere
omgeving snel eigen. Ook legden ze snel contacten met de
Indiase kinderen.
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DOEN!
• Laat je inspireren door de verhalen van de familie Dijkstra en de
familie Sanders.
• Lees meer reisverhalen van gezinnen die jullie voorgingen op onze
website: http://www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk/gezin
• Maak een persoonlijke afspraak met het vrijwilligerswerkteam om
jullie reisplannen uitgebreid te bespreken.
• Bezoek onze speciale infodagen over gezinsvrijwilligerswerk.

GEZINSVRIJWILLIGERSWERK IS MOGELIJK IN:
AFRIKA
• GHANA
• ZAMBIA
• TANZANIA

AZIË
• NEPAL
• INDIA
• FILIPIJNEN
• LAOS
• CAMBODJA

ZIJ GINGEN EEN ONVERGETELIJKE GEZINSERVARING TEGEMOET

Individuele kwaliteiten benutten

“Onze kinderen beseffen nu hoe goed zij het hebben”

We verrichtten werkzaamheden voor drie groepen jongeren.
De meeste aandacht ging uit naar een schoolproject voor dove
kinderen. Wij hebben een aantal lokalen schoongemaakt, de
muren geschilderd en ze voorzien van decoraties. Ook gaven we
les in wiskunde, rekenen en Engelse taal. Vaak werkten we van
negen tot ongeveer één uur. In de pauzes speelden onze kinderen met de leerlingen, bijvoorbeeld volleybal. In de middag
bezochten we de kinderen van wat armere gezinnen achter ons
huis. We speelden met ze en gaven ze les in rekenen en de
Engelse taal. Ook zongen we samen liedjes in het Engels en
leerden we ze armbandjes maken. We genoten enorm van de
contacten met de bevolking, de omgeving en bijzondere situaties
waarin je terechtkomt. Je ziet iets van een ver land op een andere
manier dan een rondreis. Daarbij schept het veel voldoening om

Vrijwilligerswerk met het gezin: Travel Active maakt het mogelijk

GHANA

“Het vertrek na twee weken viel ons heel zwaar”

ZAMBIA

Familie Dijkstra • vrijwilligerswerk met het gezin in Ghana en Zambia
“Onze liefde voor reizen is ergens midden jaren negentig ontstaan. We bezochten Ghana en onze liefde voor het mooie Afrika
en vrijwilligerswerk is hier geboren. We kregen de behoefte om
onze reizen en ons vrijwilligerswerk meer vorm te geven. Na ons
contact met Kevin van Travel Active reisden we voor drie weken
naar Livingstone in Zambia om op de Linda Blind Farm, samen
met nog twee gezinnen, goed werk te verrichten. Een onvergetelijk project dat een bijzondere groei heeft doorgemaakt. Dat
smaakte naar meer!

Rond het middaguur wandelden we terug naar onze kamer om
te lunchen, even pauze te nemen of te rusten. In de middagen
bezochten we de markt of organiseerden we activiteiten of kochten we materialen van het door ons meegebrachte sponsorgeld.
We hebben een prachtige tijd gehad, van begin tot eind!
Het waren weken met weinig luxe, waarin je als gezin echt met
elkaar samenwerkt en zoveel voldoening krijgt. Het verlaten van
het kindertehuis een paar dagen voordat we naar huis gingen,
viel ons zeer zwaar. We wilden helemaal niet weg. Er gaat geen
week voorbij of er wordt bij ons thuis over Ghana gesproken.”

Een jaar later zijn we weer met Kevin gaan praten. Samen met
mijn man en dochter Isabel vertrokken we nu als vrijwilliger naar
Ghana. De mensen in dit land hebben inmiddels ons hart
gestolen. We werden met open armen ontvangen door Tina, de
lokale contactpersoon van Travel Active. Onze reis begon met
een introductie. De do’s en don’ts, de cultuurverschillen, informatie
over eten, hygiëne, transport en bankzaken. Alle noodzakelijke
informatie kregen we te horen. We waren klaar voor het echte
werk!

iets voor andere mensen te doen, de lach op hun gezicht te zien
en de dankbaarheid voor wat je doet te ervaren. Ook verstevigt
het zeker de gezinsband. We verbleven drie weken lang met z’n
vieren op één slaapkamer met eenvoudige bedden, maar
elke dag was een bijzondere ervaring. We hadden het nooit
willen missen!”

The Orphanage of Hope in Gomoa Tarkwa werd ons thuis voor
twee weken. Een kindertehuis dat werd gesticht door John toen
hij kleine Esther vond, een straatkind. Inmiddels wonen er veertig
kinderen in de leeftijd van drie tot vijftien jaar. Onze dagen kregen al snel regelmaat. We stonden vroeg op. Ons verblijf bij onze
gastvrouw Judith lag op zo’n vijftien minuutjes wandelen van het
kindertehuis. Na het ontbijt liepen we via de hoofdweg van
het dorp naar het kindertehuis. Een belevenis op zich: zoveel
vriendelijkheid en maar blijven zwaaien. In het tehuis had ieder
zo zijn taken. Isabel hielp met het wassen en aankleden van de
kleintjes en ging vervolgens met ze spelen. Wij hielpen daar
waar we konden in de tuin, met de was en met lesgeven.
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DIT STAAT MOOI OP JE CV

DIT IS ARJETS VERHAAL

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

ERVARINGEN VAN VRIJWILLIGERS

AAN DE SLAG ALS STAGIAIR
OF PROFESSIONAL
Deel je kennis en ervaring
Elkaar verder helpen door het delen van kennis en vaardigheden. Hier
draait het om bij het vrijwilligerswerk van Travel Active. Vrijwilligers met
specifieke kennis, kwaliteiten of werkervaring zijn dan ook meer dan
welkom op een onze projecten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Met jouw kennis help je de lokale bevolking een stapje verder en lever je
een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van een lokale gemeenschap. Ben je bijvoorbeeld leraar, fysiotherapeut, tandarts, dierenarts,
maatschappelijk werker of verpleegkundige of volg je hiervoor een
opleiding, vraag dan naar onze specifieke vrijwilligerswerkprogramma’s
voor stagiairs en professionals.

Evelyn (23) liep stage op een basisschool in Nepal
“Tijdens mijn studie kreeg ik de kans om een
stage van acht weken te doen in het buitenland. Deze stage wilde ik graag combineren
met een rondreis door Nepal en India. Ik koos
ervoor om acht weken Engelse les te geven
aan jonge monniken in een klooster in Nepal.
Dit sloot perfect aan op mijn studie en ik kon
mijn ervaring dan ook optimaal benutten.
Het was erg leerzaam om ervaringen met de
lokale leraren uit te wisselen. Deze ervaring
is echt een meerwaarde voor mijn studie
geweest en een mooie aanvulling op mijn cv.”

DOE WAAR JE GOED IN BENT
Heb jij affiniteit met sport, dans, muziek, toneel, creatieve therapie
of dieren? De vraag naar deze specifieke talenten is groot op onze
vrijwilligersprojecten.

AAN DE SLAG
Dit zijn de vakgebieden
– verschillend per land –
waarin je aan de slag kunt:
• FYSIOTHERAPIE
• GEZONDHEIDSZORG
• VERZORGING VAN WILDE DIEREN
• WERKEN MET KINDEREN
MET EEN BEPERKING
• BEGELEIDING VAN
KWETSBARE (JONGE) VROUWEN
• ONDERWIJS
• KINDEROPVANG
• VERSLAVINGSZORG
• SPORT COACHING
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Fit, gezond en de nodige levenservaring
Vrijwilligerswerk alleen geschikt voor jonge mensen? Onzin!
Iedereen die gezond en fit is, over de juiste motivatie beschikt en
het hart op de juiste plaats heeft, kan vrijwilligerswerk doen via
Travel Active. Jong en oud zijn bij ons dan ook welkom. Zo hanteren wij geen leeftijdsgrens. Integendeel: voor de wat oudere,
ervaren reiziger met de nodige levenservaring bieden wij mooie
mogelijkheden.
Ben je al wat ouder en heb jij juist nu de behoefte om anderen
te helpen, je kennis en ervaring in te zetten op een project in het
buitenland en dit eventueel te combineren met een mooie reis?
Kijk dan eens naar al onze mogelijkheden in Azië, Afrika en
Latijns- Amerika. Wij stellen graag een reis op maat samen, afgestemd op jouw interesses, wensen en behoefte. Bezoek een van
onze infodagen, maak een afspraak op ons kantoor of kijk voor
meer informatie op www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk.

ANN (53) WERKTE ALS FYSIOTHERAPEUTE IN GHANA, BENIN EN NICARAGUA
“Als vijftiger had ik al veel reiservaring opgedaan, maar ik had nog één grote droom: een echte
bijdrage leveren aan het leven van de mensen in West-Afrika en Midden-Amerika door mijn kennis en
ervaring als fysiotherapeute daar te delen. Als vrijwilligster vertrok ik voor een halfjaar naar Ghana,
Benin en Nicaragua.
Op verschillende projecten hielp ik kinderen en volwassenen met verlammingen, amputaties,
ontwikkelingsstoornissen of brandwonden via fysiotherapie. Maar ik wilde ook erg graag een bijdrage
leveren op de langere termijn. Zo heb ik lokale medewerkers bepaalde vaardigheden aangeleerd en
de moeders geleerd hoe ze thuis zelf oefeningen kunnen doen met hun kinderen. Zij kunnen dit dan
weer leren aan andere moeders. Deze achtergelaten footprint is een fantastisch, onvergetelijk gevoel!
Ook voor mezelf was het een enorme ervaring: het leven bij de mensen thuis, weg van alle comfort,
de contacten die je legt met de plaatselijke bevolking, met al hun rituelen, de armoede en de mindere
kansen als het gaat om gezondheid en werk, zorgen ervoor dat je hier alles relativeert. Dat je enorm
gelukkig bent met wat je hebt, ook al gaat het eens wat moeilijker. Een geweldige leerschool. En wat
ik vooral gevoeld heb: als je liefde en respect geeft, krijg je dubbel zoveel liefde en respect terug.
Ik denk nog heel vaak en met heel veel warmte terug aan mijn belevenissen als vrijwilliger.”

“Ik ben een compleet
ander mens”
Arjet (58) deed vrijwilligerswerk op Bali, Indonesië
Vrijwilligerswerkambassadeur Arjet bewijst dat het nooit te laat is om je dromen uit te laten komen. Wat begon
als een kinderwens is uitgebloeid tot een onvergetelijke ervaring van twee maanden op Bali. Wat voor vrijwilligerswerk
heeft ze gedaan en hoe heeft deze ervaring haar leven veranderd? Dit is Arjets verhaal.
“Vrijwilligerswerk op Bali heeft van mij een
compleet ander mens gemaakt. Ik zie de
wereld nu heel anders en begrijp andere
culturen veel beter. Door een ernstige ziekte besloot ik het roer om te gooien en mijn
kinderdroom uit te laten komen: vrijwilligerswerk doen.

hindoestaans oud-en-nieuw mee mogen
maken. Bijzonder was dat het eiland
voor 24 uur ‘dichtgaat’ om de boze geesten
te laten denken dat er niemand op het
eiland woont.

Eenmaal thuis verbaasde het me dat je
eerder went aan alle armoede dan aan
alle rijkdom om je heen. Nu weet ik pas
hoe het is om met weinig te moeten leven
en dierbaren achter te laten. Ik sta nu ook
heel anders in de klas wanneer ik Nederlandse les geef aan allochtonen. Het doen
van vrijwilligerswerk in het buitenland is
een prachtige ervaring, maar ik besef
meer dan ooit dat ik, ook hier in Nederland, mijn kennis en passie kan inzetten
door hier vrijwilligerswerk met allochtonen
te doen.

Een cursus Indonesisch en een stage
op een basisschool zorgden ervoor dat ik
goed voorbereid Engelse les kon geven
aan kinderen op Bali. Veel van het materiaal dat ik kreeg van de basisschool
hebben ik en de vrijwilligers na mij
gebruikt om de Balinese kinderen te
onderwijzen. Vooral de meisjes zijn erg
leergierig, omdat ze graag in het toerisme
willen werken in plaats van op de markt of
in de rijstvelden.
Lesgeven en in het weekend het eiland
ontdekken is een perfecte combinatie.
De vader van een van de kinderen
was taxichauffeur en wilde dolgraag het
eiland aan mij laten zien. Ook heb ik het

heb ik me de oudste gevoeld. Tijdens mijn
vrijwilligerswerk woonde ik bij een lief
gastgezin. Toen ik na al die weken wegging, stonden ze te huilen.

Het ontmoeten van de vele andere vrijwilligers en mensen uit de hele wereld vond ik
prachtig, je bent nooit alleen. Je merkt dat
jongeren het heel leuk en bijzonder vinden
dat ik dit op mijn leeftijd nog doe en nooit

Ook als ambassadeur van Travel Active
kan ik mijn verhaal iedere keer weer kwijt
en maak ik mensen enthousiast om
hun dromen waar te maken, ongeacht
hun leeftijd. Mijn motto is ook nog steeds:
wish it, dream it, do it!”
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WAAR VOOR JE GELD
ALLES OP EEN RIJ

PROGRAMMAKOSTEN
TRAVEL ACTIVE
Travel Active vindt het belangrijk om de kosten die gepaard gaan met je reis duidelijk te communiceren. Wanneer je vrijwilligerswerk
gaat doen via Travel Active dan betaal je een bedrag aan programmakosten. De hoogte van de programmakosten varieert per
programma/bestemming en is afhankelijk van de lengte van je verblijf. Het is belangrijk om te weten dat je niet betaalt voor het doen van
vrijwilligerswerk. Je betaalt namelijk voor de service- en informatievoorziening vanuit Travel Active en de verblijfs- en begeleidingskosten
die aan jouw reis verbonden zijn.

• Ondersteuning van projecten

Travel Active streeft ernaar programma’s te ontwikkelen die aansluiten
op het gebied van verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk. Daarom
geven wij je inzicht in waar de programmakosten – afhankelijk van
programma, bestemming en de duur van je verblijf – op zijn gebaseerd.
Op deze manier zijn de programmakosten opgebouwd:

• Begeleiding en voorbereiding door Travel Active

Een goede, persoonlijke begeleiding en voorbereiding van al onze
deelnemers vinden wij erg belangrijk. Hier besteden wij dan ook heel
veel tijd en aandacht aan. Ons team van Vrijwilligerswerk begeleidt je
stap voor stap. Daarbij volg je een voorbereidingstraining en ontvang
je een uitgebreid informatiehandboek. En ook als je vertrokken bent,
kun je met vragen of problemen altijd contact met ons opnemen.
Zelfs 24/7 in geval van nood.

• Begeleiding door lokale partnerorganisatie

Op de plek van bestemming nemen onze lokale collega’s een deel
van de begeleiding van ons over. Wij werken uitsluitend samen met
zorgvuldig geselecteerde en gescreende partnerorganisaties, die
lokale inwoners als vaste medewerkers in dienst hebben en hun een
passend inkomen bieden. Hier kiezen wij bewust voor, omdat zij hun
land het beste kennen, de continuïteit van projecten verzekerd is en
het werkgelegenheid biedt. Een deel van de programmakosten gaat
bijvoorbeeld naar de salarissen, de oriëntatiedagen na aankomst en
het beheer van het lokale kantoor en de vrijwilligersverblijven.

• Reis- en verblijfskosten

Onze partners in Azië, Afrika en Latijns Amerika kunnen de kosten voor
het vervoer, het onderdak en de maaltijden voor vrijwilligers niet zelf
financieren. Daarom vragen wij onze vrijwilligers hun eigen reis- en
verblijfskosten te betalen. Deze kosten – verreweg het grootste deel
van de programmakosten – proberen wij zo laag mogelijk te houden
om de verhouding tussen de kwaliteit van onze programma’s en de
programmakosten in balans te houden.
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De programmakosten maken het voor ons mogelijk om eerlijk vrijwilligerswerk te kunnen bieden. Zo stimuleren wij de lokale economie en
leveren we dus een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van de
lokale gemeenschap. Onze partnerorganisaties springen regelmatig
bij als er investeringen nodig zijn op onze projecten. Denk aan nieuwe
schooluniformen, een kerstpakket voor kinderen in de sloppenwijken
of een bijdrage aan een nieuwe waterpomp. Ook steunt Travel Active
elk jaar specifieke projecten die extra (financiële) steun kunnen
gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het wederopbouwproject in
Nepal, wat is opgezet na de aardbeving in 2015. Dankzij de inzet en
donaties van vrijwilligers, partnerorganisaties en Travel Active kunnen
dit soort projecten snel en effectief opgezet worden.

TROTS OP
BEHAALDE RESULTATEN
De afgelopen jaren begeleidde Travel Active al veel vrijwilligers met succes en waren we erg betrokken bij de
ontwikkeling van onze lokale projecten. We zijn trots op de resultaten die we in samenwerking met onze vrijwilligers
en buitenlandse partners behaalden bij tal van hulpbehoevende projecten in het buitenland. Enkele voorbeelden.
DIT ZIJN DE BEHAALDE RESULTATEN
DOOR ONZE PARTNERS IN SAMENWERKING
MET TRAVEL ACTIVE
Een gedeelte van de inkomsten die onze partners ontvangen door
het organiseren van vrijwilligerswerkprogramma’s wordt ingezet
om projecten te ondersteunen. Dit kan een financiële bijdrage zijn,
maar veel partners kiezen ervoor om projecten in natura te steunen
door het aanschaffen van (hulp)goederen of het verbeteren van de
omstandigheden op projecten. Om je een idee te geven:
• Na de zware aardbevingen in Nepal in april 2015 startten onze
Nepalese collega’s al snel met ons speciale ‘wederopbouwproject’.
Ons lokale team en de vrijwilligers hebben zich in eerste instantie
ingezet bij het verlenen van noodhulp. Hierna is er heel veel werk
verricht voor de wederopbouw van de getroffen gebieden. Huizen
en scholen zijn gerenoveerd, er zijn hulppakketten verstrekt en de
infrastructuur rondom de getroffen projecten is verbeterd. Travel
Active droeg via een financiële donatie bij aan de wederopbouw
om zo slachtoffers van de aardbeving te helpen.

• Kosten voor drukwerk, infodagen, administratie etc.

Slechts een klein gedeelte van de programmakosten is bestemd voor
het ontwikkelen van het programma Vrijwilligerswerk. Denk aan administratieve werkzaamheden m.b.t. het bijhouden van alle gegevens,
het samenstellen van voorlichtingsmaterialen, het onderhoud van de
website en de organisatie van onze infodagen. Heb je hier vragen
over? Neem dan contact op met het vrijwilligerswerkteam.

• Een groot gedeelte van de inkomsten die het Chipangali Wildlife
Orphanage in Zimbabwe voor het vrijwilligerswerkprogramma
ontvangt, wordt rechtstreeks in het project geïnvesteerd. Hiervan
worden hulpgoederen gekocht om het opvangcentrum te onderhouden, de dieren te verzorgen en te investeren in voorlichtingsprogramma’s. Travel Active leverde een financiële bijdrage door
onder andere een dier te adopteren.

DIT ZIJN DE BEHAALDE RESULTATEN
DOOR ONZE VRIJWILLIGERS
Veel vrijwilligers van Travel Active blijven na terugkomst uit het
buitenland betrokken bij het project waar ze hebben gewerkt.
Zij hebben de behoefte om het project te blijven ondersteunen en
doen dit op verschillende manieren. Enkele voorbeelden:
• Verschillende vrijwilligers van Travel Active zijn inmiddels trainer
bij Stichting Muses. Zij brengen hun kennis en ervaring over
op toekomstige vrijwilligers en dragen op deze manier bij aan
kennisoverdracht en continuïteit van de projecten. Meer informatie
hierover is terug te vinden op: www.muses.nl.
• Betrokken oud-vrijwilligers helpen als ambassadeur mee op onze
infodagen. Ook geven ze presentaties over vrijwilligerswerk op
scholen en informeren zij toekomstige vrijwilligers over wat zij allemaal kunnen verwachten. Voor de continuïteit van lokale projecten
is deze kennisoverdracht essentieel.

DIT LEVERT HET OP
DE BESTEDING VAN DE PROGRAMMAKOSTEN
IN ÉÉN OVERZICHT:
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EN VOORBEREIDING
• BEGELEIDING
• PROJECTONDERSTEUNING
TRAVEL ACTIVE
KOSTEN VOOR DRUKWERK,
• INFODAGEN,
PARTNER BUITENLAND
ADMINISTRATIE, ETC.
• BEGELEIDING
KOSTEN VERBLIJF BUITENLAND
•

Meer dan 10.000 vrijwilligers hebben zich de afgelopen 16 jaar
• In India zijn er helaas veel kinderen uit de sloppenwijken – slums –
die door armoede niet naar school kunnen gaan. In samenwerking
met Travel Active heeft onze lokale partnerorganisatie het slum
outreach-project opgezet. Dit project biedt gratis educatie aan
kinderen uit sloppenwijken rondom de stad Udaipur en de streek
Goa. Vrijwilligers helpen bij het geven van Engelse les en het organiseren van activiteiten voor kinderen. Een waardevol project dat deze
kansarme kinderen een beter toekomstperspectief geeft. Dit project
is opgezet dankzij financiële steun van Travel Active en donaties
van vrijwilligers.
• Onze partner in Ghana beheert haar eigen kindertehuis: Tina’s
Childcare & School. Tina is erg betrokken bij de opvang van kansarme kinderen die geen ouders meer hebben of door omstandigheden
niet meer bij hun ouders of familie terechtkunnen. Met de ontvangen
bijdrage voor het vrijwilligerswerkprogramma heeft zij dit kindertehuis opgezet, dat opvang en educatie biedt aan circa vijfendertig
kansarme kinderen. Tina beheert en financiert dit kindertehuis,
vrijwilligers zijn welkom om activiteiten te organiseren of om les
te geven.

ingezet op projecten van Travel Active in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Meer dan twintig lokale organisaties krijgen van ons steun
in ruim dertig landen. In samenwerking met vrijwilligers en lokale
partners zijn er tientallen projecten gerealiseerd en
omstandigheden op projecten verbeterd. Zo zijn er o.a.
scholen gebouwd, wilde dieren die hulp nodig hebben opgevangen,
waterputten geslagen, bibliotheken opgezet, kinderen voorzien van
onderwijs, medisch personeel begeleid, huizen opgeknapt, toiletblokken gerealiseerd en lokale gemeenschappen verder geholpen.
Dit is slechts een kleine greep uit een aantal ‘succesverhalen’.
Travel Actie is alle vrijwilligers die hulp en ondersteuning bieden
in welke vorm dan ook erg dankbaar. Het zien van alle mooie
behaalde resultaten op projecten zorgt ervoor dat wij ons werk
met veel liefde en passie kunnen uitvoeren. We hopen dan ook we
door middels van deze brochure vele toekomstige vrijwilligers
enthousiast kunnen maken over onze vrijwilligerswerkprogramma’s
in het buitenland, zodat we met z’n allen de wereld een klein beetje
beter kunnen maken!
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SOCIAL MEDIA

TRAVEL ACTIVE

TRAVEL ACTIVE ONLINE

DIT IS ER NOG MEER

Nog een werelds
avontuur beleven?

Let’s get social
Lekker sociaal. Dat is Travel Active op verschillende sociale media
waar jij als eerste geïnformeerd wordt over nieuwe programma’s, leuke
acties, interessante feiten en nuttige bijeenkomsten. Maar het is ook de
plek waar we mooie foto’s, ontroerende verhalen en weergaloze filmpjes
van onze vrijwilligers met je delen. Of ontmoet ons tijdens een infodag
of een persoonlijk gesprek. Aan jou de keus.

Maak kennis met Travel Active

Dit zijn onze andere programma’s

IZEN
SWERK • TAALRE
• VRIJWI LLIGER
L • WORK & TRAVELND • AU PAIR NEDER LAND
HIGH SCHOO
SCHOO L HOLLA
AU PAIR • HIGH

o
Met inf rs
oude

voor tgezin
Word gaseen Au
of neem huis!
Pair in

Beleef een werelds avontuur
met Travel Active

INSPIRATIE VOOR WERELDREIZIGERS W W W.T RAVE L ACT IVE.N L

Ontmoet ons in real life op onze gratis te bezoeken infodagen over
onze programma’s. Kijk op www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk
voor de actuele data en locaties.

Tweet
Op elk moment van de dag lees jij op @TravelActive wat er bij ons
speelt

Beleef het met

WORK & TRAVEL

FACE-TO-FACE
Heb je specifieke vragen? Ontmoet ons dan face-to-face tijdens
een persoonlijk gesprek. Bel naar 0478-551 900 voor het maken
van een afspraak.

COMBINEER REIZEN MET WERKEN
Of je nu een paar weken of een jaar de tijd hebt, het programma Work & Travel is ideaal voor
elk type reiziger. Deze perfecte combinatie van werken en reizen geeft je een ultieme ervaring
in een ander land. En intenser kan het niet, want je leeft, woont en werkt in een nieuwe wereld.
Baantjes zijn er in alle soorten en maten. Maar wat je ook doet, je leert de bevolking op een
andere manier kennen. Niet als toerist, maar als een van hen.

TAALREIZEN

LEER IN KORTE TIJD EEN VREEMDE TAAL, ONTDEK EEN ANDERE CULTUUR

Like!

Instagram

Dream, explore and discover: word onze Facebook-vriend en like us op
www.facebook.com/travelactivevrijwilligerswerk

Ontdek de wereldse momenten van vrijwilligerswerk @travelactivenl

Wil jij in een korte tijd een vreemde taal vloeiend leren spreken en schrijven? En ook nog iets
te weten komen over de cultuur? Kies dan voor een bijzondere taalreis van Travel Active.
Welke taal je ook kiest, je krijgt les van native speakers op een officieel erkende talenschool.
De docenten zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan buitenlanders. Zo ben jij ervan verzekerd
dat je het maximale uit je taalreis haalt. Bovendien krijg je onderwijs in kleine groepen en
lesmateriaal op maat. En hoelang je wilt studeren, bepaal je helemaal zelf.

AU PAIR
Hangout

Scrollen

Verkeer in onze kringen en wij delen alle nieuwtjes, filmpjes en foto’s
met je. Dus hang out op @gplus.to/travelactive

Voor actuele prijzen, programma’s, reizen, mogelijkheden en voorwaarden surf je naar www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk

KINDEREN, TAAL EN CULTUUR, THUIS IN HET BUITENLAND
Ben je dol op kinderen en wil je graag een andere taal leren? Wil je ervaren wat de gewoonten en
gebruiken zijn in een buitenlands gezin? Word dan au pair in Amerika, Europa, Nieuw-Zeeland,
Australië of zelfs China. Als au pair woon je in een gastgezin en zorg je voor de kinderen. Ook
behoort licht huishoudelijk werk tot jouw taken. In ruil hiervoor krijg je kost, inwoning en zakgeld.
Als volwaardig lid van je nieuwe familie beleef je een onvergetelijke tijd in het buitenland.

HIGH SCHOOL
Op het prikbord

Belevenissen

Repin, like of reageer op alle prachtige foto’s die prijken op ons online
prikbord: pinterest.com/travelactive

Nieuwsgierig naar verhalen, foto’s, films en weblogs van vrijwilligers?
Bezoek dan ons mediaforum www.travelactive.tv

Laat je inspireren

Blogpost

Bekijk inspirerende video’s van onze programma’s, deelnemers en buitenlandse partners op www.youtube.com/travelactive

Lees ons blog Travel Today voor je dagelijkse portie reislust.
blog.travelactive.nl
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STUDEREN VOOR JE TOEKOMST, WAAR OOK TER WERELD
Theater maken, spreken in het openbaar, een 20 voor Frans, fotograferen, de tango dansen,
survival in de bush, Spaans leren en een echte prom vol glitter & glamour. Dat zijn de belevenissen van een High School student in het buitenland. Je bouwt aan je (internationale) toekomst,
maakt vrienden voor het leven, volgt vakken die je in Nederland niet krijgt, leert een taal
vloeiend spreken en je komt terug vol levenservaring. Als buitenlandse student woon je bij
een zorgvuldig geselecteerd gastgezin dat je met open armen ontvangt. Ben jij er klaar voor?

Educational Exchange

Meer weten? Surf naar www.travelactive.nl en vraag de gratis brochure aan.
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