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Stap uit je comfort zone, verleg je grenzen en doe iets buitengewoons tijdens jouw zomervakantie! 
Bij Projects Abroad helpen wij je om jouw talenten te ontdekken, je horizon te verbreden en een 
bijdrage te leveren aan een betere wereld. 

We organiseren vrijwilligersprojecten en stages voor jongeren over de hele wereld. Je gaat nauw samenwerken 
met een groep vrijwilligers van jouw leeftijd. Je bepaalt en behaalt samen doelen die de ontwikkeling van de lokale 
gemeenschap ondersteunen. Tijdens het project maak je nieuwe vrienden, ontwikkel je vaardigheden en doe je 
ervaringen op die je voorbereiden op een succesvolle toekomst.

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen zodat je jouw talenten kunt ontdekken, deel kunt uitmaken van onze 
internationale gemeenschap en kunt bijdragen aan onze wereldwijde impact.

Waarom wij de beste keuze 
zijn voor vrijwilligerswerk in 
het buitenland

Bezoek www.projects-abroad.nl/goud

Door onze ervaring met het organiseren van Jongerenreizen, 
weten we precies hoe we jouw ervaring in het buitenland waar-
devol en zorgeloos kunnen maken.

De beste begeleiding van onze 
eigen medewerkers
Veiligheid heeft bij ons altijd de hoogste prioriteit. 
Dat is al 25 jaar het geval en zal altijd zo blijven! We 
kunnen het ons daarom ook niet voorstellen om 
jouw veiligheid aan anderen over te laten. We wer-
ken alleen met onze eigen medewerkers, die we 
zelf trainen en begeleiden. Zo kunnen we jou een 
ondersteuningsteam van wereldklasse aanbieden, waardoor je het beste 
uit jezelf te kunt halen en je een zorgeloze en onvergetelijke ervaring hebt.

Maak een echte impact
Vrijwilligerswerk is geen vakantie en het doel is 
dat je een waardevolle bijdrage levert. Daar-
om investeren we veel tijd en energie in het 
plannen en monitoren van onze projecten.  Dit 
bekent dat elk project waardevol is en een posi-
tieve verandering brengt waar het nodig is.

Zorgeloze aanpak
We regelen alles voor jou, zodat jij je geen zor-
gen hoeft te maken. Want zeg nou eerlijk, het 
vinden van de beste verzekering, het organise-
ren van vervoer vanaf de luchthaven en het re-
gelen van veilige en schone accommodatie kost 
altijd veel tijd, geld en energie. Al deze planning 
en voorbereiding nemen wij voor onze rekening 
en is inbegrepen bij de prijs van je project.

Wat zijn 
Jongerenreizen?

Onze Jongerenreizen zijn vrijwilligers-
projecten die speciaal georganiseerd 
worden voor jongeren tussen 15 en 18 
jaar oud. 

De projecten vinden plaats tijdens de 
schoolvakanties. Je krijgt voldoende 
onafhankelijkheid om buiten je comfort 
zone te stappen, maar tegelijkertijd kun 
je altijd rekenen op de begeleiding van 
onze toegewijde lokale medewerkers.

De projecten hebben een gestructu-
reerd programma, zodat je altijd weet 
wat je kunt verwachten. Deze plan-
ning bevat informatie over je vrijwil-
ligerswerk, de sociale activiteiten en 
de weekend trips onder toezicht van 
lokale Projects Abroad medewerkers. 

Je gaat vrijwilligerswerk doen op pro-
jecten waarvan we zeker weten dat 
ze een duurzame, positieve impact 
hebben op de lokale gemeenschap. 

Welke bestemming of project je ook kiest, 
het wordt een ervaring als geen ander.

Ervaringsgericht leren

Begin je toekomstige loopbaan met een voorsprong! 
Onze buitenlandse stages zorgen dat je praktische 
ervaring opdoet die je cv een boost zal geven. Je leert 
samenwerken, doet communicatieve vaardigheden op 
en ontwikkelt doorzettingsvermogen. Daarnaast leer 
je ook specifieke vaardigheden die uniek zijn voor het 
project dat je kiest. 

Als je een carrière overweegt op het gebied van genees-
kunde of rechten, dan kun je veel concurrentie verwachten. 
Daarom is het extra belangrijk om je tijdens de toelating 
voor je universiteit al te onderscheiden. Onze stages 
helpen jou hier bij! Zo laat je zien dat je een unieke, onaf-
hankelijke kandidaat bent die zich makkelijk aanpast, snel 
bijleert en toegewijd is om zijn of haar kennis uit te breiden.
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Business Recht & Mensenrechten Geneeskunde & Gezondheidszorg

"Het was een geweldige 
ervaring; elke vrijwilliger 
was uniek op zijn eigen 
manier. Ze waren allemaal 
een beetje onzeker in 
het begin, maar een paar 
dagen later waren ze veel 
zelfverzekerder en hard 
werkend. Ze hielpen elkaar 
en zorgden ervoor dat 
niemand achterbleef. De 
vrijwilligers maakten me 
elke dag aan het lachen, het 
was nooit saai met 
hen. Ze hebben veel 
van me kunnen leren 
maar ik heb zeker ook veel 
van hen geleerd."

Joshua Borland, 
Natuurbehoud project 
coördinator en 
Veldwetenschapper in 
Belize

Doe ervaring op tijdens een stage
Ga naar www.projects-abroad.nl/stage-buitenland/ voor meer informatie.

Archeologie Bouwen Kinderopvang

Natuurbehoud & Milieu

Sport

Culturele ervaring Taalcursus

Doe vrijwilligerswerk waar je een passie voor hebt
Ga naar www.projects-abroad.nl/vrijwilligerswerk-buitenland/ 
voor meer informatie.

Leer van een culturele uitwisseling
Ga naar www.projects-abroad.nl/culturele-uitwisseling/ voor meer informatie.

Moeder van Megan B, 
Recht & Mensenrechten 
in Zuid-Afrika

"Ik was vooral blij dat 
mijn dochter een project 
ging doen in Zuid-Afrika 
met vrijwilligers van haar leeftijd. 
Ik had het gevoel dat ze hier meer 
ondersteuning zou krijgen tijdens het 
vrijwilligerswerk, omdat ze een vaste 
dagindeling volgde en onder toezicht 
stond van de lokale medewerkers."

Mexico

Mongolië

Jamaica

Roemenië

Costa Rica

Nepal

Kenia

China

Samoa

Belize

Ghana
Ecuador

Cambodja

Sri Lanka

Tanzania

Madagaskar

Vietnam

Fiji

Thailand
Filipijnen

Peru
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Senegal

Zuid-Afrika

Botswana

Vink deze landen af 
van je bucketlist
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Om ervoor te zorgen dat jouw reis vlekkeloos verloopt, 
regelen wij alles voor je. We willen dat jij je concentreert 
op wat echt belangrijk is: het ontdekken van je talenten.

Wat houdt 
all-inclusive in?

Ongeëvenaarde ondersteuning 
van onze medewerkers

Een waardevol project

Een gedetailleerde dagindeling

Georganiseerde sociale activiteiten

Een gastvrij gastgezin of gedeelde
accommodatie

Huisgemaakte maaltijden

Zorg- en reisverzekering

Visum ondersteuning

Transport op locatie

Jouw persoonlijke webpagina

Wij zorgen voor:

Ga naar www.projects-abroad.nl/all-inclusive/ voor meer informatie.

*The following is an example itinerary. Please note arrangements change from year to year and session to 
session based on the goals of the programme, needs of the community, and size of the groups. Please use this 

itinerary as a general guide to the structure of the High School Special programmes. 

ACTIVITEITDAG
Nr. DAG TIJD

Zondag1

2

3

6

7

8

Maandag

Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

HELE DAG AANKOMST

9:00am-11:30am

4 Woensdag

5 Donderdag

HELE DAG

HELE DAG

Culturele workshop 
en Taal les.

1:30pm-2:30pm Introductie

12:00pm-1:00pm LUNCH

9:00am-12:00pm Spelen met de kinderen op het 
kinderopvang project

9:00am-12:00pm Knutselen met de kinderen 

6:30pm-8:30pm

1:30pm-4:00pm

DINNER

12:00pm-1:30pm

1:30pm-4:00pm
Verven op het

kinderopvang project

6:30pm-8:30pm DINNER

12:00pm-1:30pm

9:00am-12:00pm

12:00pm-1:30pm LUNCH

6:00pm-8:30pm AVONDETEN, KUNST
EN CULTUUR SHOW

1:30pm-4:00pm

Uitstap naar Siem Reap

Verkennen Angkor Wat Tempels

ACTIVITEITDAG TIJD

CARE & COMMUNITY IN CAMBODIA

LUNCH

Tuinieren op het
kinderopvang project 

LUNCH

Spelen met de kinderen

Verven op het
kinderopvang project

13

14

Vrijdag

Zaterdag

12 Donderdag

HELE DAG

9:00am-12:00pm

1:30pm-4:00pm Zingen met de kinderen

9:00am-12:00pm

12:00pm-1:30pm

6:30pm-8:30pm DINNER

12:00pm-1:30pm LUNCH

1:30pm-4:00pm

VERTREK

LUNCH

Tuinieren op het
kinderopvang project 

6:30pm-8:30pm DINNER

6:30pm-8:00pm WELKOMSMAALTIJD

9

10

Maandag

Dinsdag

9:00am-12:00pm

11 Woensdag

Terugkeer naar Phnom Penh

1:30pm-4:00pm Terugkeer naar Phnom Penh

12:00pm-1:30pm LUNCH

9:00am-12:00pm
Verven op het

kinderopvang project

9:00am-12:00pm Educatieve spelletjes
met de kinderen

6:30pm-8:30pm

1:30pm-4:00pm

DINNER

12:00pm-1:30pm

1:30pm-4:00pm
Tuinieren op het

kinderopvang project 

6:30pm-8:30pm DINNER

12:00pm-1:30pm

LUNCH

Verhalen voorlezen
aan de kinderen

LUNCH

6:30pm-8:30pm DINNER

8:00am-12:00pm Kookles

12:00pm-1:00pm

2:00pm-5:00pm

6:30pm-8:30pm

LUNCH

Knutselen met de kinderen

Engelse les geven
op het kinderopvang project

Bezoek aan het koninklijk paleis

DINNER

DAG
Nr.

*The following is an example itinerary. Please note arrangements change from year to year and session to 
session based on the goals of the programme, needs of the community, and size of the groups. Please use this 

itinerary as a general guide to the structure of the High School Special programmes. 
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Voorbeeld dagindeling
Kinderopvang project in Cambodja"Het was de eerste keer dat ik in mijn eentje 

op reis ging en ik vond het dus ontzettend 
spannend. Gelukkig werd ik meteen in Sri Lanka 
al goed opgevangen. Projects Abroad had een 
taxi voor me geregeld die me naar de hoofdstad 
Colombo bracht."

"Ik werd heel gastvrij ontvangen door m’n 
gastgezin en werd meteen wegwijs gemaakt 
door de andere vrijwilligers uit het gastgezin. Ik 
zat in het gastgezin met zes andere meiden uit 
Amerika, Italië, Frankrijk, Engeland en Japan."

"Ik heb geweldige mensen ontmoet
van over de hele wereld met verschillende achtergronden 
en ik heb mogen samenwerken met fantastische 
onderzoekers en marine biologen waarvan 
ik veel heb mogen leren."

"“Ik kwam hier om te ontdekken wat ik met 
mijn leven wilde doen. Dankzij het project, ben ik 
te weten gekomen dat ik graag met kinderen wil 
werken. Hier was ik thuis nooit opgekomen."

Anne M,
Kinderopvang project in 
Sri Lanka

Annelieke P, 
Kinderopvang & 
Samenleving in Ghana

Carla S,
Haaienbescherming 
project in Fiji

Nathaniël V,
Geneeskunde stage in Nepal

"Het allermooiste aan Cambodja is de natuur, 
doch meer nog: de mensen. Ondanks het feit 
dat ze vaak weinig hebben en naar school gaan 
niet elke dag een zekerheid is, zijn ze zo 
blij en dankbaar voor alles wat je doet."

Hilde S,
Lesgeven in Cambodja

Dit is een voorbeeld dagindeling. De werkzaamheden kunnen 
nog wijzigen omdat deze worden afgestemd op op het doel 
van het project, de vraag vanuit de lokale gemeenschap en 

de groepsgrootte. Gebruik dit schema vooral om een beeld te 
krijgen van de opzet van onze Jongerenreizen.

Jouw veiligheid staat
op de eerste plaats

Wij geloven dat de veiligheid en begeleiding die 
we aan onze vrijwilligers en stagiaires bieden 
ongeëvenaard is ten opzichte van andere orga-
nisaties. Al onze projecten zijn veilig en onze 
medewerkers zijn getraind om de beste onder-
steuning te bieden. Veiligheid en begeleiding 
vormen de kern van alles wat we doen.

Ga naar www.projects-abroad.nl/veiligheid/ voor meer informatie.

• 24/7 ondersteuning van onze 

medewerkers

• Veilige en comfortabele 

accommodatie

• Regelmatige risico 

beoordelingen

• Zorg- en reisverzekering

• 24/7 noodnummer
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Onze impact
Al onze projecten en stages helpen gemeenschappen in 
nood, moedigen culturele uitwisseling aan en leren je vaar-
digheden die waardevol zijn voor jouw toekomst.

We hebben gepersonaliseerde Management Plannen 
ontwikkeld  voor al onze projecten, zodat we zeker weten 
dat we beantwoorden aan de behoeften van de gemeen-
schap. Deze plannen omschrijven de korte en lange termijn 
doelen waar we naartoe werken en die zijn afgestemd op 
de United Nations Sustainable Development Goals. Deze 
doelen maken het mogelijk om ons werk te structureren en 
onze middelen in te zetten waar dit het meeste nodig is. 
Dit betekent ook dat een korte termijn vrijwilliger bijdraagt 
aan een lange termijn impact.
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Het werken met meer dan 4800 kinderen 
van over de hele wereld

Het screenen van meer dan 7650 mensen 
tijdens medische outreaches

Het bouwen van 3 speelplaatsen en 
2 multi-sensorische tuinen

Het verven van 5 scholen 
en 21 klaslokalen

Het verzamelen van meer dan 
1300 kg afval

Het planten van meer dan 5800 bomen

Het verzamelen van meer dan
 180 schildpad nesten om te beschermen 

tegen stropers

Enkele hoogtepunten van wat 
onze vrijwilligers afgelopen 

jaar hebben bereikt tijdens de 
Jongerenreizen:

Ga naar www.projects-abroad.nl/impact/ 
voor meer informatie.

Discover what you’re capable of. Ben jij er klaar voor? 
Neem dan contact op met een van onze Project Experts!

"Ook ben ik zo blij met Projects Abroad, 
alles is zo super geregeld. De meetings elke 
week zorgen voor een sterke band onder de 
vrijwilligers. Je voelt je nooit alleen staan, iedereen 
voelt wat je doormaakt. Dat is zo fijn."

Brenda V,
Kinderopvang project 
in Ghana
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