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Wij doen dit al sinds 1992, dus we zijn experts op het 
gebied van vrijwilligerswerk en stages in het buitenland.

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, zoals andere 
organisaties soms doen. Wij werken alleen 
met onze eigen medewerkers, die we 
zelf trainen en begeleiden. Zo kunnen we jou een team van 
wereldklasse aanbieden, waardoor je het beste uit jezelf kunt halen 
en je een zorgeloze en onvergetelijke ervaring hebt.

Maak een echte impact
We laten onze waardevolle impact 
nooit aan het lot over. Elk project is 
zorgvuldig opgezet en gemonitord, 
zodat we zeker weten dat we 
samen de positieve verandering 
brengen waar we ons zo hard voor 
inzetten.

Zorgeloze aanpak
We regelen alles voor jou, zodat jij je geen 
zorgen hoeft te maken. Want zeg nou 
eerlijk, het vinden van een verzekering, 
het organiseren van vervoer vanaf de 
luchthaven en het regelen 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.

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

Wij organiseren vrijwilligersprojecten en stages over de hele wereld waar je kunt helpen om gemeenschappen te 
ondersteunen, de planeet te beschermen en je de kans krijgt om jouw persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.. 
Tijdens je project ontmoet je nieuwe mensen, leer je meer over andere culturen en ontdek je de wereld. Aangezien 
we al meer dan 25 jaar in het vak zitten, weten wij precies hoe we jou een goede ondersteuning kunnen bieden en 
ervoor kunnen zorgen dat je alles uit jouw reis kunt halen.

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

Het is onze missie om vrijwilligers en stagiaires 
de best mogelijke begeleiding en veiligheid te 
bieden zodat ze zich kunnen ontplooien, zichzelf 
beter leren kennen en een positieve verandering 
kunnen brengen in de wereld.

Onze missie

Verander individuen en 
gemeenschappen

Wij werken altijd nauw samen met 
de lokale gemeenschappen bij het 
plannen, managen en evalueren van 
onze projecten. Zo verzekeren we 
dat al onze projecten een duurzame 
impact hebben. Dit betekent dat je 
echt een bijdrage kunt leveren, terwijl 
je zelf groeit en nieuwe dingen leert.

Ontdek je talent

Wij doen er alles aan om jou te 
helpen ontdekken waar je toe in 
staat bent. Wij willen dat jij jouw 
passie, talent en toewijding 
kunt inzetten om een positieve 
verandering in de wereld te 
maken.

Groei door reizen

Wij willen het mogelijk voor je 
maken om de wereld te verkennen, 
verschillende culturen te ervaren 
en te begrijpen welke kwesties zich 
afspelen in plekken die je bezoekt.

Bouw waardevolle 
relaties op

Wij hebben het grootste en 
langst bestaande internationale 
netwerk van mensen die 
samenwerken om de wereld 
een betere plek te maken. 
Wereldwijde, echte verbindingen 
tussen mensen vormen de kern 
van wat we doen.

Onze waarden

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



Projecten met flexibele 
data en duur voor 

vrijwilligers en stagiaires 
ouder dan 16.

Projecten met vaste data 
en dagindelingen voor 

vrijwilligers tussen 12 en 
15 jaar.

Projecten met vaste 
data en dagindeling voor 
vrijwilligers en stagiaires.

Projecten met vaste data 
en dagindelingen voor 

vrijwilligers en stagiaires 
tussen 15 en 18 jaar.

Op maat gemaakte 
projecten voor vijf of 

meer mensen.

Projecten met een 
vaste dagindeling voor 

vrijwilligers ouder dan 50 
jaar.

Kies uit een van onze project typen:

Vink deze landen af 
van je bucketlist

“Na mijn aanmelding werd ik regelmatig door Flora (een van de 
lokale medewerkers) gebeld om te kijken of ik nog vragen had. 
Dit heeft mij een erg prettig gevoel gegeven waardoor ik met 
meer vertrouwen aan mijn reis kon beginnen.”

Anna Vdp,
Kinderopvang project in Zuid-Afrika

“Mocht ik nog een keer de mogelijkheid 
hebben om een periode naar het 
buitenland te gaan, dan hoef ik er geen 
seconde meer over na te denken. En dan 
ook zeker met Projects Abroad. Het is 
goed geregeld, ze denken met je mee, ze 
luisteren naar je en ze zijn heel goed in je 
welkom voelen.”

Gaby S,
Natuurbehoud & duiken in Thailand
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Business Recht & Mensenrechten Gezondheidszorg

Culturele ervaring Leer een taal

Archeologie Bouwen Kinderopvang

Natuurbehoud & Milieu Sport Lesgeven

Doe vrijwilligerswerk waar je een passie voor hebt

Doe ervaring op tijdens een stage

Ontwikkel jezelf tijdens een culturele uitwisseling

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

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

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

Wat houdt all-inclusive in?

Waarom betalen voor 
vrijwilligerswerk of een stage?
De bijdrage die jij betaalt, zorgt ervoor dat we de vrijwilligersprojecten 
en stages over de hele wereld in stand kunnen houden. Bij jouw 
deelnamekosten zitten maaltijden, accommodatie, transport op locatie, en 
een ziekte- en reisverzekering inbegrepen. 

We vinden het echter ook belangrijk om te vertellen dat we de training 
van onze medewerkers en onze projecten hiervan betalen. Ook 
gebruiken we jouw bijdrage om de beste veiligheid en begeleiding te 
kunnen bieden. Dit is nog een reden waarom we de wereldleider zijn op 
het gebied van vrijwilligerswerk en stages in het buitenland.

Visit www.projects-abroad.co.uk/all-inclusive/ for details.

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.

Directe kosten voor je 
vrijwilligerswerk en stage 
in het buitenland

Belastingen

Werving en 
communicatie

Overschot inkomsten na 
aftrek kosten

32% 4%

24%

Indirecte kosten voor je 
vrijwilligerswerk en stage

Organisatiekosten

24%

13% 3%

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

Ga naar www.projects-abroad.nl/hoe-het-werkt/deelnamekosten/ voor meer informatie.

Wij zorgen voor:

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

https://www.projects-abroad.nl/vrijwilligersprojecten/cultuur-en-samenleving-in-het-buitenland/
https://www.projects-abroad.nl/over-ons/vrijwilligerswerk-buitenland/
https://www.projects-abroad.nl/vrijwilligersprojecten/stage-in-het-buitenland/


Onze impact 
Al onze projecten en stages helpen gemeenschappen in nood, 
moedigen culturele uitwisseling aan en leren je vaardigheden 
die waardevol zijn voor jouw toekomst.

We stellen korte- en lange termijn doelen zodat we zeker 
weten dat we beantwoorden aan de behoeften van de 
gemeenschap. Deze doelen zorgen ervoor dat we ons werk 
kunnen structureren en onze middelen kunnen inzetten 
waar dit het meest nodig is, afgestemd op de United Nations 
Sustainable Development Goals.

Om onze doelen te behalen, houden onze medewerkers, 
vrijwilligers en stagiaires de vooruitgang in de gaten met 
behulp van specifieke checklists en profielen. 

Hier zijn enkele hoogtepunten die we hebben bijgehouden: 

57.700 bomen geplant, inclusief mangroves

Meer dan 100.000 babyschildpadden 
vrijgelaten

Het onderwijs van meer dan 14.000 
kinderen ondersteund

De leeromgeving van 7.400 leerlingen 
gebouwd of gerenoveerd.

Gezondheidscontroles uitgevoerd voor meer 
dan 24.250 inwoners tijdens medische 

outreaches in gemeenschappen

Gezorgd voor toegang tot schoon water 
voor meer dan 3.000 inwoners van 

gemeenschappen

Rentevrije leningen gegeven aan 210 
ondernemers om hun eigen zaak op te 

zetten.

Onze accreditaties:

Discover what you’re capable of. Als je er klaar voor bent, 
neem dan contact op met een van onze Project Experts!

Afgelopen jaar 
hebben we:

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