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You matter to us at Projects Abroad 
We care about you, your values, your character and your personality. We also care very much 
about the communities where we work and our partners all around the world. Our job is to 
match you to their needs. 

This means that for a complete volunteering experience which is worthwhile, adventurous 
and enjoyable, with secure back-up around the world, you should choose Projects Abroad. 
We send over 10,000 volunteers abroad a year, supported by 600 staff. 

Whether you teach with us in a Mexican school or work with us on a veterinary placement in 
Sri Lanka, whether you help with English classes in Peru or do a medical project in Ghana, 
you will be in demand and you will be needed. You will make a difference wherever you go 
and whichever community you join, and you will have an excellent work experience. 

Projects Abroad programs are eye-opening and life-changing, and also enjoyable and 
well planned. Our volunteers return from their placements with an understanding of the 
developing world that cannot be acquired in the classroom or library. 

I hope you join us.

Dr Peter Slowe,
Founder and director of Projects Abroad

In deze brochure vind je een overzicht van 

de projecten en bestemmingen van Projects 

Abroad. Tevens leggen we je uit wat wij voor 

jou kunnen betekenen als jij besluit om in het 

buitenland een project met ons te gaan doen. 

Wij zullen in deze brochure veel verwijzen 

naar onze website, omdat een website meer 

tekst aankan en beter up-to-date te houden is. 

Veel leesplezier!

Beste avonturier,
Vanuit mijn eigen ervaring kan ik jullie allemaal aanraden 
om deel te nemen aan een vrijwilligersproject van Projects 
Abroad. Ik heb zelf op twee basisscholen in Thailand 
Engelse les gegeven en een unieke tijd gehad met de 
kinderen, alle andere internationale vrijwilligers, mijn Thaise 
gastgezin en het lokale Projects Abroad personeel. Je wordt 
ondergedompeld in de lokale cultuur en goed begeleid op je 
project, ik had het niet willen missen!

Projects Abroad is voor iedereen. Zo zorgen we dat je ook 
zonder studie & werkervaring van waarde kunt zijn voor je 
project. En als je wel werkervaring hebt, jouw kennis kunt 
inzetten en overdragen. Door de Management Plannen 
die we voor veel projecten hebben opgesteld, ben jij een 
onderdeel van de schakel en draag je altijd bij aan de 
langetermijndoelen van jouw project.

In deze brochure vind je een overzicht van de projecten en 
bestemmingen waar wij hulp bieden. We leggen je ook de 
werkwijze van Projects Abroad uit en wat de vervolgstappen 
zijn als jij wilt deelnemen. Dus wacht niet langer met 
doorbladeren en laat je inspireren!

Claartje van Wayenburg,
Director Projects Abroad 
Nederland & België

Disclaimer
Deze brochure is uiteraard met de grootste zorgvuldigheid 
geschreven. Toch kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld 
projecten en/of landen bijgekomen of afgegaan zijn. Onze 
website is altijd up-to-date, dus check www.projects-
abroad.nl of www.projects-abroad.be/nl-be voor de 
meest actuele informatie.

Welkom bij 
Projects Abroad
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Waarom kies jij voor 
Projects Abroad? 

Met meer dan 20 jaar ervaring is Projects Abroad de grootste organisatie die vrijwilligerswerk 
wereldwijd aanbiedt. We bieden een groot aantal aan projecten in Afrika, Azië, Zuid-Amerika 
&  de Cariben, de Pacific en Europa. Met Projects Abroad ga je een avontuurlijke reis naar het 
buitenland aan en lever je tegelijkertijd een waardevolle bijdrage aan de lokale bevolking in een 
ontwikkelingsland. Hieronder lees je nóg een aantal redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen 
met Projects Abroad:

 Veiligheid & Back-up
Wij hebben overal een eigen kantoor met eigen medewerkers 
die jouw komst voorbereiden, je opvangen en  kunnen helpen 
waar het nodig mocht zijn.

 Flexibele startdata 
Wij zijn als organisatie Flexibel qua startdata jij mag bij ons 
zelf kiezen wanneer jouw project begint en het aantal weken 
dat je wilt deelnemen. De meeste projecten lopen het gehele 
jaar door.

 Combineer projecten
Kies voor het beste van twee werelden! Je kunt binnen je 
bestemming zoveel projecten combineren als je wilt. We 
berekenen dan niet twee keer je projectkosten, maar je betaalt 
de kosten voor het aantal weken op het duurste project en de 
extra week prijs maal het aantal weken op het andere project.

 Combineer bestemmingen
Je kunt verschillende landen met elkaar combineren. Wanneer 
je je inschrijft voor projecten in verschillende landen dan krijg 
je 10% korting (niet geldig op taalcursussen).

 Netwerk van vrijwilligers
Bij ons ben je niet alleen omringd met Nederlandse of 
Vlaamse vrijwilligers, maar kies je juist voor een internationale 
organisatie met veel verschillende nationaliteiten. Je werkt 
hard, reist rond en geniet van je tijd, terwijl je samen een 
waardevolle bijdrage levert.

 Accommodatie
Je woont meestal in een lokaal gastgezin welke is geselecteerd 
door onze lokale collega’s. Gastgezinnen wonen in een veilige 
omgeving en zijn zorgvuldig gescreend. Zij zorgen ook voor 
jouw maaltijden. Bij sommige landen of projecten is het niet 
mogelijk in een gastgezin te wonen, in dat geval verblijf je in 
groepsaccommodatie. Dat geldt voor de landen Cambodja, 
China, Vietnam en voor de meeste Natuurbehoud & Milieu 
projecten.

 Alles ter plaatse goed geregeld
Ons totaalpakket zorgt voor je project, accommodatie, 
maaltijden, transfer van en naar het vliegveld, transport naar 
je project, volledige verzekering,  begeleiding vooraf en ter 
plaatse. Je vliegticket is niet inbegrepen, maar we kunnen de 
vluchten wel voor je boeken. 

Wat een ervaring, deze reis, en wat 
hebben we veel geleerd. Met weinig kan 
al je een hoop doen: liefde geven aan 
kinderen die onder deze omstandigheden 
moeten opgroeien. Onze dochters (en wij) 
zijn een bijzondere ervaring rijker, en we 
danken de mensen van Projects Abroad 
voor de goede en veilige verzorging van 
het hele project.

Marianne, 
Mirjam,
Noor en Loys
Sociale zorg - KeniaSofie Ouwerling

Sociale zorg - 
Tanzania

Ik vind het een hele mooie ervaring wat ik 
snel weer over wil doen, maar dat komt 
ook zeker door Projects Abroad die je goed 
voorbereiden op het avontuur en in het land 
zelf ook altijd voor je klaar staan. Zelfs 
achteraf heb je de mogelijkheid om je nog 
bezig te houden met je avontuur, bijvoorbeeld 
het schrijven van een ervaringsverhaal wat 
ik erg leuk vind. Er is namelijk niks leuker 
dan enthousiast vertellen over zo’n mooie 
ervaring!

De mensen van Projects Abroad hebben altijd het beste met je voor 
en begeleiden je voor, tijdens en na je project. Vooraf krijg je alle 
informatie via mails en je eigen website en op elke vraag die je hebt 
wordt er geantwoord. Tijdens het project willen ze ook dat je je goed 
voelt, hiervoor lieten ze ons twee keer een tussentijdse evaluatie over 
je accommodatie, gezondheid, etc. invullen om eventuele problemen 
meteen aan te pakken. Onze begeleider in Zuid-Afrika deed ook alles 
om het naar onze zin te maken. Hij probeerde het programma zo te 
maken dat ieders wensen erin pasten. Op het einde moest je ook een 
evaluatieformulier invullen. Na het project zorgen ze ervoor dat je een 
officieel certificaat krijgt en voorzien ook referenties als je die nodig 
mocht hebben. Ik was zéér tevreden over hun aanpak!

Frederique van Hout
Jongerenreis Mensenrechten project - 
Zuid-Afrika 
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Onze vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk 
voor alle leeftijden
Projects Abroad verzorgt 
vrijwilligerswerk voor alle leeftijden. 
Zo verwelkomen wij wereldwijd 

vrijwilligers vanaf 16 jaar die zelfstandig willen deelnemen, 
maar kunnen kinderen vanaf 4 jaar al met hun ouders 
mee! De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 18 en 25 jaar. 
Maar ook de oudere generatie is goed vertegenwoordigd.

Vrijwilligerswerk wordt vaak gezien, door zowel universiteiten 
als werkgevers, als een zinvolle besteding van je tijd. Het 
kan je onderscheiden bij het aanmelden van je studie en 
een waardevolle toevoeging zijn voor je CV.

Tussenjaar
Een jaar waarin je de tijd hebt om 
te ontdekken wat je echt wilt. Veel 
vrijwilligers kiezen er voor om dan 
voor een langere periode naar het 
buitenland toe te gaan. Je doet 

alvast werkervaring op, wordt een levenservaring rijker en 
je ziet tegelijkertijd meer van de wereld. 

Je bepaalt zelf wat je graag wilt doen, wanneer en het 
aantal weken dat je wilt gaan. Je hoeft niet meteen een 
jaar weg te gaan, een kortere periode is ook mogelijk. Wij 
bieden je de vrijheid om je tussenjaar naar je eigen zin 
in te vullen.

Studenten: Stage 

Tijdens bijna iedere opleiding 
komt een stage aan bod om 
praktijkervaring op te doen. Wat is 
er nou mooier dat deze stage in het 
buitenland in te vullen!

Wij hebben geen standaard stage projecten op de plank 
liggen, maar al onze projecten kunnen dienen als basis 
voor jouw stage in het buitenland. Uiteraard zorgen we 
vooraf voor een goede afstemming.Ga naar pagina 17 
om te lezen hoe jij een stage in het buitenland kunt 
verwezenlijken.

Groepen
Wil je graag samen met een 
vriend(in), familielid, kennis of 
studiegenoot vrijwilligerswerk in 
het buitenland verrichten dan kan 
dat. Mocht het zo zijn dat niet één 

persoon, maar meerdere personen uit je omgeving dezelfde 
droom delen, dan kun je dit ook als groep waarmaken.

Met onze jarenlange ervaring met groepsreizen zijn jullie 
bij ons aan het juiste adres. Op basis van jullie wensen, 
interesses en gestelde doelen zullen we voor jullie een 
op maat gemaakte reis samenstellen. Jullie bepalen zelf 
wanneer en voor hoe lang jullie deze reis gaan maken en 
ook de keuze voor het type project en de bestemming is 
aan jullie. De verdere organisatie en coördinatie laten 
jullie aan ons over. Met Projects Abroad gaan jullie een 
onbezorgde groepsreis maken!

Gezinnen
Het aantal gezinnen dat deelneemt 
aan vrijwilligerswerk bij Projects 
Abroad neemt steeds meer toe.  
Het doen van vrijwilligerswerk 
en de tijd die je samen met je 

gezin doorbrengt in een ontwikkelingsland is een mooie 
uitdaging. 

Projects Abroad biedt veel projecten aan waar kinderen 
(vanaf 4 jaar) aan kunnen deelnemen. Aan te raden projecten 
zijn sport, lesgeven en sociaal werk. Dit zijn projecten waar 
ook jonge kinderen kunnen meehelpen. Vooraf bespreken 
we met elk gezin graag wie er mee gaan en wat de wensen 
en mogelijkheden zullen zijn.  Voor kinderen jonger dan 15 
jaar zijn er aangepaste prijzen per week.

Professionals 
Ben je afgestudeerd of heb je al 
werkervaring, dan kun jij binnen 
jouw vakgebied aan de slag. 
Hierdoor zul je je jouw kennis en 
ervaring kunnen overbrengen en 

ervaren hoe mensen met dezelfde functie toch heel anders 
werken. Wij hebben ons aanbod zo samengesteld dat 
ervaring kan worden uitgewisseld en worden opgedaan. 
De eisen voor deelname aan onze PRO-projecten liggen 
hoger dan bij onze reguliere projecten. Door middel van 
een aantal criteria kun je vaststellen of je als ‘PRO’ aan 
de slag kan gaan.  Voel je overigens niet verplicht om 
een PRO - vrijwilliger te worden. Je kunt namelijk ook 
kiezen voor een van de projecten waarbij jouw diploma’s 
en ervaringen geen vereiste zijn. 
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Onze bestemmingen

Midden en
Zuid-Amerika
Argentinië: Diergeneeskunde & 
Dierenverzorging, Journalistiek, Landbouw, 
Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu, Recht & 
Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en Taalcursus 
- Spaans

Belize: Gezondheidszorg, Lesgeven, 
Natuurbehoud & Milieu en Sociale zorg

Bolivia: Creatieve vorming, Diergeneeskunde & 
Dierenverzorging, Gezondheidszorg, Journalistiek, 
Lesgeven, Sociale zorg, Sport en Taalcursussen – 
Engels, Spaans en Quechua

Costa Rica: Business, Journalistiek, Lesgeven,  
Natuurbehoud & Milieu, Sociale zorg, Sport en 
Taalcursus – Spaans

Ecuador: Creatieve vorming, Lesgeven, 
Natuurbehoud & Milieu, Sociale zorg, Sport en 
Taalcursus – Spaans

Jamaica: Creatieve vorming, Cultuur & 
Samenleving, Diergeneeskunde & Dierenverzorging, 
Gezondheidszorg, Journalistiek, Internationale 
ontwikkeling, Landbouw, Lesgeven,  Recht 
& Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en 
Taalcursussen – Engels en Patois

Mexico: Business, Cultuur & Samenleving, 
Diergeneeskunde & Dierenverzorging, 
Gezondheidszorg, Internationale ontwikkeling, 
Journalistiek, Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu, 
Sociale zorg, Sport en taalcursussen – Spaans

Peru: Archeologie, Cultuur & Samenleving, 
Gezondheidszorg, Lesgeven, Natuurbehoud, Sociaal, 
Sport en Taalcursussen – Spaans en Quechua

JOURNALISTIEK 
in Argentinië

NATUURBEHOUD & MILIEU
in Peru

NATUURBEHOUD & MILIEU
in Zuid-Afrika

SOCIALE ZORG
in Senegal

COSTA RICA

JAMAICA
BELIZEMEXICO

GHANA

MAROKKO

ECUADOR

ARGENTINIË

CAMBODJA FILIPPIJNEN

CHINA

MONGOLIË

NEPAL

FIJI
SAMOA

ETHIOPIËSENEGAL

KENIA
TANZANIA

ZUID-AFRIKA

SRI LANKA THAILAND

BOLIVIAPERU

TOGO

ROEMENIË

MADAGASKAR

LAOSLAOS

VIETNAM

ETHIOPIË

BANGLADESH

ITALIË

Voor meer informatie over de bestemmingen, kijk je op: 
www.projects-abroad.nl/bestemmingen

Afrika 
Ethiopië: Gezondheidszorg, Journalistiek, Lesgeven, Sociale zorg, Sport en Taalcursussen – Engels en Amharic

Ghana: Bouwen, Diergeneeskunde & Dierenverzorging, Gezondheidszorg, Journalistiek, Landbouw, Lesgeven, 
Microkrediet, Recht & Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en taalcursussen – Engels en Twi

Kenia: Gezondheidszorg, Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu, Sociale zorg, Sport en Taalcursus – Engels

Madagaskar: Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu en Sociale zorg

Marokko: Cultuur & Samenleving, Gezondheidszorg, Lesgeven, Recht & Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en 
Taalcursussen – Frans, Arabisch en Tamazight

Senegal: Bouwen, Creatieve vorming,  Gezondheidszorg, Lesgeven,  Microkrediet, Recht & Mensenrechten, Sociale 
zorg, Sport en Taalcursussen – Frans en Wolof 

Tanzania: Bouwen, Cultuur & Samenleving, Gezondheidszorg, Journalistiek, Lesgeven,  Microkrediet, Recht & 
Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en Taalcursussen – Engels en Swahili

Togo: Creatieve vorming, Gezondheidszorg, Internationale Ontwikkeling, Journalistiek, Landbouw, Lesgeven, Recht 
& Mensenrechten, Sociale Zorg, Sport en Taalcursussen – Frans en Ewe

Zuid-Afrika: Bouwen, Creatieve vorming, Cultuur & Samenleving, Diergeneeskunde & Dierenverzorging, 
Gezondheidszorg,  Internationale ontwikkeling, Journalistiek, Landbouw, Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu, Recht & 
Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en Taalcursus – Engels

Azië 
Bangladesh: Gezondheidszorg, Lesgeven en 
Sociale zorg

Cambodja: Cultuur & Samenleving, 
Gezondheidszorg, Lesgeven, Microkrediet, Natuurbehoud 
& Milieu, Recht & Mensenrechten en Sociale zorg

China: Business, Diergeneeskunde & 
Dierenverzorging, Gezondheidszorg, Journalistiek, 
Lesgeven, Recht & Mensenrechten, Sociale zorg, Sport 
en Taalcursus – Mandarijn

Filippijnen: Bouwen, Gezondheidszorg, 
Journalistiek, Lesgeven, Sociale zorg, Sport en 
Taalcursussen – Engels en Cebuano

Laos: Lesgeven en Sociale zorg

Mongolië: Business, Cultuur & Samenleving, 
Gezondheidszorg, Journalistiek, Lesgeven, Recht & 
Mensenrechten, Sociale zorg, Sport en Taalcursus – 
Mongools

Nepal: Bouwen, Gezondheidszorg, Lesgeven, 
Natuurbehoud & Milieu, Sociale zorg

Sri Lanka: Business, Diergeneeskunde & 
Dierenverzorging, Gezondheidszorg, Journalistiek, 
Lesgeven, Sociale zorg, Sport en Taalcursus – Sinhalese  

Thailand: Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu en 
Sociale zorg

Vietnam: Business, Gezondheidszorg, 
Internationale ontwikkeling, Journalistiek, Lesgeven, 
Sociale zorg, Sport en Taalcursus - Vietnamees

Pacific 
Fiji: Cultuur & Samenleving, Gezondheidszorg, 
Lesgeven, Natuurbehoud & Milieu, Sociale zorg, Sport 
en Taalcursus – Engels 

Samoa: Cultuur & Samenleving, Gezondheidszorg, 
Journalistiek, Lesgeven, Sociale zorg, Sport en 
Taalcursus – Samoaans
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GEZONDHEIDSZORG
in Ghana

LESGEVEN
in Nepal

 ARCHEOLOGIE
in Roemenië

SOCIALE ZORG 
in Fiji

Europa 
Roemenië: Archeologie, Creatieve vorming, Diergeneeskunde & Dierenverzorging, Gezondheidszorg, Journalistiek, 
Lesgeven, Sociale zorg, Sport en Taalcursussen – Engels en Roemeens

Italië: Sociale zorg
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Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/sociale-zorg

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/gezondheidszorgKijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/lesgeven

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/sport

SOCIALE ZORG IS MOGELIJK IN:
al onze bestemmingen

GEZONDHEIDSZORG IS MOGELIJK IN: 
Argentinië, Bangladesh, Belize, Bolivia, 
Cambodja, China, Costa Rica, Ethiopië, 
Fiji, Ghana, Jamaica, Kenia, Mexico, 
Mongolië, Marokko, Nepal, Peru, 
Filippijnen, Roemenië, Samoa, Senegal, 
Sri Lanka, Tanzania, Togo, Vietnam en 
Zuid-AfrikaLESGEVEN IS MOGELIJK IN:

al onze bestemmingen

SPORT IS MOGELIJK IN: Argentinië, 
Bolivia, China, Costa Rica, 
Ecuador, Ethiopië, Fiji, Filippijnen, 
Ghana, Jamaica, Kenia, Marokko, 
Mexico, Mongolië, Peru, Roemenië, 
Samoa, Senegal, Sri Lanka, 
Tanzania, Togo, Vietnam en Zuid-
Afrika.

Wil je helpen om kinderen in 
ontwikkelingslanden een beter 

bestaan te geven? Dan ben je in elk van 
onze bestemmingen meer dan welkom 
om deel te nemen aan onze sociale 
projecten. Bij deze projecten draait het er 
voornamelijk om dat je het lokale personeel 
ondersteunt en persoonlijke aandacht 
en liefde geeft aan kinderen die dit vaak 
tekortkomen. Jij kan een belangrijke rol 
spelen in hun ontwikkeling en hun leven 
een beetje leuker maken. 

Veel instellingen waar we mee 
samenwerken hebben te weinig personeel 
in dienst, omdat ze niet genoeg geld tot 
hun beschikking hebben. Het personeel 
zorgt daarom wel voor de noodzakelijke 
zorg, maar zij komen helaas vaak niet toe 
aan extra activiteiten. Jij bent dan ook 

meer dan welkom om hen te ondersteunen 
bij hun dagelijkse taken. Je bereidt 
bijvoorbeeld het ontbijt en leert de kinderen 
veters strikken, als ze uit school komen kun 
je ze helpen met hun huiswerk. Daarnaast 
breng je de kinderen sociale vaardigheden 
bij, zodat ze bijvoorbeeld spelenderwijs 
leren samenwerken. Vaak wordt er ook op 
een informele manier aandacht besteed 
aan het verbeteren van de Engelse 
spreekvaardigheid. Leer ze op een leuke 
manier het alfabet door middel van een 
liedje. Wees creatief en toon initiatief door 
leuke activiteiten te verzinnen. Organiseer 
bijvoorbeeld een muziek- of knutselmiddag 
of ga sportactiviteiten doen met de 
kinderen. Jouw werkzaamheden zullen 
in overleg met het personeel ter plaatse 
worden vormgegeven. 

Binnen de sociale projecten werken 
wij met diverse soorten instellingen. Je 
kunt werken met kinderen van diverse 
leeftijden en verschillende achtergronden. 
Zo kan je helpen in opvangcentra voor 
kinderen die geen ouders meer hebben 
of waarvan de ouders niet meer voor hen 
kunnen zorgen, maar ook voor kinderen 
met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking. Ook zijn er mogelijkheden om 
met straatkinderen, HIV/AIDS patiënten 
of met ouderen te werken. Het is handig 
als je de lokale taal spreekt, maar ook 
zonder deze taalkennis, zal je zien dat je 
met handgebaren en geluiden ver komt en 
je toch veel uit je project kunt halen. De 
sociale projecten kun je vinden in elk van 
onze bestemmingen en kunnen ook als 
basis voor een stage dienen.

Iedereen is welkom op onze 
gezondheidszorgprojecten. Of je nou 

ervaring komt opdoen of reeds opgedane 
ervaring komt delen, je zult werkzaam 
zijn op jouw niveau. Als vrijwilliger 
binnen een medisch project werk je 
mee aan de dagelijkse werkzaamheden 
binnen ziekenhuizen of klinieken. Je 
mag meekijken met lokale artsen en 
verpleegkundigen. Natuurlijk is het zo 
dat hoe meer kennis en ervaring je hebt, 
hoe meer je zult kunnen en mogen doen. 
Het is van belang proactief te zijn en 
veel vragen te stellen aan de artsen en 
verpleegkundigen ter plaatse. Zo bouw je 

een band op en win je hun vertrouwen, 
waardoor je mogelijk de kans krijgt meer te 
doen. Je hebt de keuze om op verschillende 
afdelingen mee te lopen, maar je kunt je 
ook specialiseren op één afdeling. Wij 
werken op diverse bestemmingen op de 
afdelingen fysiotherapie, ergotherapie, 
verpleegkunde en verloskunde, maar 
je kunt je ook richten op logopedie of 
tandheelkunde. Op veel bestemmingen 
wordt daarnaast ook ‘Medical Outreach’ 
georganiseerd. Hierbij ga je één of twee 
keer per maand (soms zelfs vaker) met 
een groep vrijwilligers onder begeleiding 
bijvoorbeeld wondjes verzorgen of werk je 

mee bij medische controles bij kinderen 
in dorpjes. Zo kun je naast het observeren 
van de lokale artsen in ziekenhuizen 
en klinieken ook zelf je handen uit de 
mouwen steken, ongeacht je kennis en 
ervaring. De bijdrage van onze vrijwilligers 
is belangrijk voor onze medische 
projecten. Bovendien doe jij als vrijwilliger 
een unieke ervaring op in het buitenland, 
waarbij je ook nog eens enorm veel leert 
wat later goed van pas kan komen binnen 
een medische opleiding en mogelijk 
ook voor een decentrale selectie. Deze 
projecten zijn ook ideaal als basis voor 
een stage of een afstudeerproject.

Je hoeft geen opleiding tot leraar gevolgd 
te hebben om aan onze lesgeefprojecten 

deel te mogen nemen! Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom, want je zult namelijk 
werken op jouw niveau. Als vrijwilliger 
zul je voornamelijk Engelse les geven op 
basis- of middelbare scholen. Ook heb je 
op sommige bestemmingen de kans om 
op scholen voor speciaal onderwijs en op 
universiteiten te werken. In de beginperiode 
van jouw verblijf is het mogelijk om samen 
met een docent les te geven, zodat je 
rustig kunt wennen aan de manier waarop 
het onderwijs op de door jou gekozen 

bestemming wordt verzorgd. Heb je al 
ervaring of toon je genoeg zelfvertrouwen 
en enthousiasme, dan krijg je in overleg 
de mogelijkheid om zelfstandig voor de 
klas te staan. Naast het geven van Engelse 
les kun je ook een ander vak onderwijzen 
zoals muziek, sport, aardrijkskunde, IT of 
bijvoorbeeld wiskunde. Gemiddeld geef je 
18 tot 20 uur per week les. Verder besteed 
je tijd aan het voorbereiden van je lessen 
en aan nakijkwerk. Daarnaast vinden zowel 
de kinderen als de leraren het heel leuk 
wanneer je activiteiten organiseert, zoals 
sport- en spelmiddagen of toneelstukjes.

Door het geven van Engelse lessen, 
kun jij ervoor zorgen dat de kinderen hun 
kans op een baan in de toekomst kunnen 
vergroten. Daarnaast waarderen ook de 
lokale leraren jouw inzet. Ook zij willen 
hun Engelse spreekvaardigheden graag 
verbeteren. Het vrijwillig lesgeven in het 
buitenland is dan ook van groot belang; 
wanneer de leraren ter plaatse de Engelse 
taal goed beheersen, hebben de leerlingen 
hier op langere termijn meer profijt van. 
De lesgeefprojecten kun je vinden op 
elk van onze bestemmingen en zijn ook 
beschikbaar als stage.

Je hoeft geen topatleet te zijn om deel 
te mogen nemen aan één van onze 

sportprojecten. Iedereen met of zonder 
ervaring is vanaf 16 jaar bij ons welkom. 
Het beoefenen van een sport zorgt niet 
alleen voor plezier bij de kinderen, maar 
ook voor afleiding. En dat is juist zo 
belangrijk, want teamsporten in arme 
omgevingen bieden een uitlaatklep voor de 
jeugd. Je kunt er als vrijwilliger voor kiezen 
om sportlessen op scholen te verzorgen. 
Zo kun je de kinderen een breed scala 
aan sporten leren. Kinderen kunnen in 

hun vrije tijd ook deelnemen aan één van 
onze speciaal opgezette sportprogramma’s 
waar jij je voor in kunt zetten. Ook kun je je 
richten op één sport door je in te zetten op 
een lokale sportclub. Er zijn mogelijkheden 
in voetbal, rugby, basketbal, volleybal, 
cricket en hockey. Ieder land heeft zijn 
eigen voorkeuren voor het beoefenen 
van bepaalde sporten, waardoor het 
aanbod van onze sportprojecten per land 
verschillend is. Onze site biedt jou een 
helder overzicht van welke sporten er 
in welke landen beschikbaar zijn. Met 

een sportieve instelling en door jouw 
enthousiasme zul je een ‘sportwereld’ van 
verschil maken voor deze kinderen. Door 
het geven van sportlessen zorg je ervoor 
dat de kinderen afgeleid worden van hun 
situatie en bovenal plezier kunnen maken. 
Door sport kun je kinderen laten inzien hoe 
belangrijk het is om samen te werken en 
te communiceren. Daarnaast breng je ze 
op een informele en interactieve wijze ook 
Engels bij. Sport kan er ook voor zorgen 
dat kinderen in achterstandswijken op het 
juiste pad blijven. 

Sociale zorg

Lesgeven Gezondheidszorg

Sport
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NATUURBEHOUD & MILIEU IS 
MOGELIJK IN: Belize, Cambodja, 
Costa Rica, Ecuador, Fiji, Kenia, 
Madagaskar, Mexico, Nepal, 
Peru, Thailand en Zuid-Afrika

Vrijwilligers bij het Natuurbehoud 
& Milieu project dragen bij aan 

het behoud van ‘s werelds mooiste en 
kwetsbaarste ecosystemen. Je kunt het 
Natuurbehoud & Milieu project steunen 
op ieder moment van het jaar. Ervaring is 
geen vereiste, omdat je als vrijwilliger de 
nodige training krijgt bij aanvang van je 
project. Projects Abroad werkt wereldwijd 
aan verschillende Natuurbehoud & Milieu 
projecten, van de Nationale parken in 
Zuid-Afrika en Kenia tot de stranden in 
Mexico. Zo kun je onderzoek doen naar 

het marine leven en leren duiken in 
Cambodja, Thailand en Belize, onderzoek 
doen naar haaien in Fiji, werken in het hart 
van het Amazonegebied in Peru of helpen 
bij de bescherming van diersoorten in de 
Nepalese Himalaya. Welke bestemming je 
ook kiest, het wordt een mooie ervaring. 
Jij krijgt de kans om te leven en werken 
op de meest prachtige plekken op aarde, 
waar je veel kunt leren over bijvoorbeeld 
inheemse planten, de werking van 
ecosystemen en de dierenpopulatie.

Natuurbehoud
& Milieu

In sommige bestemmingen kun je een combinatie van deze twee soorten projecten doen. 
Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/diergeneeskunde-en-dierenverzorging

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/natuurbehoud-en-milieu

DIERGENEESKUNDE & DIERENVERZORGING
IS MOGELIJK IN: Argentinië, Bolivia, 
China, Ghana, Jamaica, Mexico, 
Roemenië, Sri Lanka en Zuid-Afrika

Heb jij altijd al dierenarts  
willen worden? Dan zijn de 

diergeneeskundeprojecten zeker iets 
voor jou. Op diverse bestemmingen kun 
je, met of zonder ervaring, meelopen met 
een lokale dierenarts om ervaring op te 
doen of jouw kennis te delen. Afhankelijk 
van jouw kennis en motivatie kun je de 

dierenarts assisteren bij inentingen, 
operaties en consulten.

Wanneer jij graag omringd bent door 
dieren en het fijn vindt om voor hen te 
zorgen, dan ben jij helemaal op je plaats 
bij onze dierenverzorgingsprojecten in 
het buitenland. In landen waar mensen 
vaak weinig geld te besteden hebben, 

is de zorg voor veel dieren niet optimaal 
en komt verwaarlozing veel voor. Jouw 
hulp is hard nodig bij onder andere het 
reuzenpanda project in China, wildlife 
opvang project in Argentinië en in 
het opvangcentrum voor zeevogels in   
Zuid-Afrika. 

Diergeneeskunde
& Dierenverzorging

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/bouwen

BOUWEN IS MOGELIJK IN: Ghana, 
Filippijnen, Jamaica, Nepal, Senegal, 
Tanzania en Zuid-Afrika 

Het opzetten van een 
basisinfrastructuur is onmisbaar voor 

de ontwikkeling van gemeenschappen 
in arme omgevingen. Met of zonder 
ervaring in de bouw ben je vanaf 16 
jaar meer dan welkom op één van 
de bouwprojecten. Het bouwen van 
scholen en huizen staat centraal, maar 
daarnaast kun je ook betrokken worden 
bij projecten voor wederopbouw van 
verwoeste of vervallen gebieden. Als 
vrijwilliger op een bouwproject heb je 

diverse werkzaamheden: van het maken 
van bakstenen tot het schilderen van 
muren. Voor elk huis is ongeveer één 
maand nodig om het vanaf de grond 
aan op te bouwen en af te maken. 
Naast de kluswerkzaamheden kun je 
ook meewerken aan het aanleggen van 
watervoorzieningen en het renoveren 
van klaslokalen in lokale scholen. Ook 
bij het decoreren van deze lokalen kun 
je meehelpen; zo zorg je ervoor dat het 
voor de kinderen nog leuker wordt om 

naar school te gaan. Er zit een groot 
verschil in het bouwen van huizen in 
ontwikkelingslanden en in westerse 
landen; de materialen zijn eenvoudiger 
en de werkroosters variëren door een 
warm of regenachtig klimaat. Het is 
daarom van belang dat je als vrijwilliger 
op een bouwproject lichamelijk fit bent. 
Daarbij is een flexibele houding en 
bereidheid om op elk gewenst moment te 
helpen, onmisbaar om van dit avontuur 
te kunnen genieten.

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/archeologie

ARCHEOLOGIE IS MOGELIJK IN: 
Roemenië en Peru

Onze archeologische projecten 
liggen duizenden kilometers 

van elkaar verwijderd, maar hebben 
één gemeenschappelijk doel: het 
ondersteunen van de verenigingen en 
instellingen ter plaatse om onder andere 
historische gebouwen en cultuur te 
behouden en het kostbare erfgoed van de 
mensheid tot zijn recht te laten komen.

Werk bijvoorbeeld in het regenwoud 
van Peru en help bij het blootleggen 
van oude Inca-schatten. Of reis naar 
Roemenië om in de zomer bezig te zijn 

met opgravingen en onderzoeken en 
in de winter onderzoek te verrichten 
naar de opgravingen uit de zomer. 
Vrijwilligers vanaf 16 jaar zijn meer dan 
welkom om, met of zonder ervaring, 
mee te werken aan opgravingen, het 
inventariseren en ordenen van objecten 
en de wederopbouw en renovatie van 
historische overblijfselen. Samen met 
een archeoloog ga jij aan de slag op 
plaatsen waar bijvoorbeeld Neolithische, 
Romeinse of Middeleeuwse resten 
liggen. Door praktisch onderzoek 

probeer je achter de vele aspecten van 
het vroegere leven te komen. Daarnaast 
zul je helpen bij de presentatie van 
de overblijfselen in een universiteit 
of museum. Zo maak je de bevolking 
ook bewust van het behoud van hun 
erfgoed. Ook bied je ondersteuning 
door het geven van taallessen aan de 
lokale bevolking of help je mee aan 
humanitaire buurtactiviteiten. Naast 
jouw lichamelijke werk kun je dus op een 
leuke manier in contact komen met de 
lokale bevolking.

Bouwen

Archeologie
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Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/cultuur-en-samenleving

CULTUUR & SAMENLEVING IS MOGELIJK IN: 
Cambodja, Fiji, Jamaica, Marokko, 
Mongolië, Samoa, Tanzania  en Zuid-
Afrika

Je vindt bij Projects Abroad op veel 
wereldwijde bestemmingen cultuur- 

en samenlevingsprojecten. Ieder land 
wordt gekenmerkt door een eigen cultuur, 
waardoor je zult merken dat geen enkel 
project hetzelfde is. Neem bijvoorbeeld 
Vietnam, als vrijwilliger leef je in een 
traditioneel dorp en maak je kennis met 
Vietnamese tradities en ambachten. Of 
wat dacht je ervan om samen met een 
nomadenfamilie in Mongolië te leven? 
Hoe verschillend de projecten ook zijn, 
ze hebben één ding gemeen: je zult actief 
samenwerken met de lokale bevolking 
en de cultuur van het land van dichtbij 
ervaren en deze van binnenuit ontdekken.

Door mee te werken aan een cultuur- 
en samenlevingsproject draag jij als 
vrijwilliger bij aan het voortbestaan 
van unieke levenswijzen, ambachten 
en gemeenschappen. Dit is iets wat 
Projects Abroad erg belangrijk vindt in 
een wereld die steeds kleiner wordt, 
maar waarin mensen steeds meer 
lijnrecht tegenover elkaar lijken te 
staan. Samen met lokale collega’s werk 
je aan dat gezamenlijke doel, terwijl 
jij daarnaast ook veel vaardigheden en 
levenslessen opdoet. Jij zult op een 
leuke manier het land leren kennen en 
de lokale bevolking kan ondertussen 
ook veel van jou leren.

Cultuur &
Samenleving

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/creatieve-vorming

CREATIEVE VORMING IS MOGELIJK 
IN: Bolivia, Ecuador, Jamaica, 
Roemenië, Senegal, Togo en
Zuid-Afrika

Als jij een passie hebt voor creatieve 
kunsten dan kan je zeker een nuttige 

bijdrage leveren binnen een van onze 
creatieve vrijwilligersprojecten in het 
buitenland. Tijdens jouw deelname zal je 
jouw kennis binnen de kunsten kunnen 
overbrengen en tegelijkertijd leren over 
lokale tradities in je bestemming.

Er is een verscheidenheid aan 
projecten beschikbaar waar je uit 
kan kiezen, waaronder dans, muziek, 

drama, muziekproductie en meer. Als 
vrijwilliger op een van deze projecten 
zal je een grote positieve impact kunnen 
uitoefenen op je gastgemeenschap. 
Of je nu kleine kinderen helpt bij hun 
communicatievaardigheden of jongeren 
stimuleert zich beter te uiten door middel 
van creatieve activiteiten, of je inzet voor 
de promotie van lokale artiesten, jij kan 
een belangrijke rol spelen.

Creatieve vorming 

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/landbouw

LANDBOUW IS MOGELIJK IN: 
Argentinië, Ghana, Jamaica, Togo 
en Zuid-Afrika

Onze vrijwilligersprojecten gericht op 
landbouw bieden je de mogelijkheid om 

inzicht te verkrijgen in een van ‘s werelds 
grootste en meest diverse industrieën. 
Elke bestemming heeft weer iets anders 
en iets unieks te bieden. Als vrijwilliger 
kun je een lokale gemeenschap helpen 
bij het onderhouden van een moestuin of 
kleinschalige boerderij, waarbij je te maken 
kan krijgen met de zorg voor dieren, het 

verbouwen van gewassen en entomologie. 
Tijdens het werken op een landbouw 

project, leer je alles over de cultuur in jouw 
bestemming en krijg je ondersteuning en 
begeleiding van onze gekwalificeerde lokale 
personeelsleden. Als vrijwilliger zul je in 
contact komen met andere vrijwilligers van 
over de hele wereld en zal je onderdeel 
zijn van de wereldwijde Projects Abroad 
vrijwilligersgemeenschap.

Landbouw

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/journalistiek

JOURNALISTIEK IS MOGELIJK IN: 
Argentinië, Bolivia, China, Costa Rica, 
Ethiopië, Filippijnen, Ghana, Jamaica, 
Mexico, Mongolië, Roemenië, Samoa, 
Sri Lanka, Tanzania, Togo, Vietnam en 
Zuid-Afrika.

Als je overweegt de journalistiek in 
te gaan of graag jouw werkveld op 

een totaal andere manier wilt beleven 
in een journalistieke organisatie in het 
buitenland, dan kun je als vrijwilliger bij 
Projects Abroad aan de slag gaan om een 
indrukwekkend portfolio op te bouwen. 
Wij hebben diverse bestemmingen waar 
je, met en zonder ervaring, aan  één 
van de journalistieke projecten deel 
kunt nemen. Als vrijwilliger kun je aan 
de slag bij een krant, tijdschrift of een 

radio of een televisiestation. Afhankelijk 
van jouw kennis en vaardigheden zul je 
onderzoeken leiden, interviews afnemen 
en je werk publiceren. Onze collega’s ter 
plaatse zullen samen met jou bekijken 
waar je interesses liggen en waar jij je 
op wilt focussen. Ben jij bijvoorbeeld  
helemaal weg van voetbal? Misschien 
kan er wel geregeld worden dat jij bij 
een lokale voetbalster een interview 
kunt afnemen. In diverse landen hebben 
wij een eigen magazine opgezet, waar jij 

aan kunt meewerken. Hierdoor heb jij de 
mogelijkheid om het gehele proces mee 
te maken; van het zoeken naar nieuwe 
onderwerpen, het doen van onderzoek 
en het afnemen van interviews tot het 
redigeren en toevoegen van foto’s bij 
de teksten. Op sommige bestemmingen 
word je zelfs meegenomen naar de pers, 
zodat je kunt zien hoe het magazine 
gedrukt wordt.

Journalistiek
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Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/recht-en-mensenrechten

RECHT & MENSENRECHTEN 
IS MOGELIJK IN: Argentinië, 
Cambodja, China, Ghana, Jamaica, 
Marokko, Mongolië, Senegal, 
Tanzania, Togo en Zuid-Afrika

Als vrijwilliger op een rechtenproject 
heb je de mogelijkheid om diverse 

risicogroepen op juridisch en sociaal vlak 
te ondersteunen. Je zult voor organisaties 
komen te werken waarbij het bevorderen 
van respect voor de rechten van de mens, 
menselijke waardigheid, rechtvaardigheid 
en fundamentele vrijheden voor alle 
mensen, zonder enige vorm van 
discriminatie, centraal staat. Wij hebben 
diverse eigen Projects Abroad Human Rights 
kantoren opgezet waar jij aan de slag kunt 
gaan. Hier kun je je verdiepen in sociale 
vraagstukken van het land waar je verblijft. 
Er zijn drie doelen welke als uitgangspunt 

dienen voor alle werkzaamheden die er 
op het kantoor uitgevoerd worden. Dit 
zijn bewustwording, toezicht houden en 
handhaving. Je hebt de mogelijkheid om 
je in het algemeen op mensenrechten te 
richten. Afhankelijk van jouw gekozen 
project, kun je te maken krijgen met 
bijvoorbeeld kinderrechten, vrouwenrechten, 
vluchtelingen, de leefomstandigheden in 
gevangenissen, prostitutie, discriminatie, 
staatsrecht, observatie van verkiezingen, 
politiehervormingen en nog veel meer. Je 
werkt doorgaans vijf dagen per week en zes 
tot acht uur per dag. Je zult tijdens jouw 
verblijf inzicht krijgen in en meewerken aan 

de dagelijkse juridische werkzaamheden. 
Je leert de regels van het recht kennen 
in een gerespecteerde wettelijke 
organisatie. Je werkt mee aan lopende 
zaken, doet onderzoek en neemt deel aan 
voorlichtingscampagnes. Je werkt niet enkel 
achter een bureau. Je gaat ook op pad voor 
onderzoek en afspraken met allerlei mensen 
en organisaties. Je raakt betrokken bij allerlei 
activiteiten, zoals onderzoek, rapporten 
schrijven, cliënten bezoeken, presentaties 
geven op scholen. Hiervoor zul je meerdere 
deadlines en verantwoordelijkheden krijgen. 

Recht &
Mensenrechten

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/business

BUSINESS IS MOGELIJK IN: 
China, Costa Rica, Mexico, Mongolië, 
Sri Lanka en Vietnam

Neem deel aan één van onze 
businessprojecten en je zult 

ontdekken dat je ook op een andere 
manier zaken kunt doen. Dit vergroot  
niet alleen jouw denkbeeld, maar 
het toont ook meteen aan dat je 
onafhankelijk en flexibel bent. 
Zo kun je jouw CV opbouwen en/
of verbeteren door als vrijwilliger 
werkervaring op te doen op gebieden 
als marketing, Human resources, 
finance en accountancy, publicity 
en reclame, projectontwikkeling et 

cetera. Wij werken samen met diverse 
grote, kleine, lokale en internationale 
bedrijven die jouw inzet voor hun 
bedrijf enorm waarderen. Van werken 
bij een groot hotel of exportbedrijf tot 
je inzetten voor kleinere initiatieven 
die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Als vrijwilliger op een 
businessproject kun jij de economie van 
het land waar jij verblijft, van binnenuit 
observeren en er zelf onderdeel van 
uitmaken. Vrijwilligers werken tijdens 
de normale kantooruren die in het land 

gebruikelijk zijn. Afhankelijk van jouw 
project werk je mee aan de dagelijkse 
werkzaamheden op kantoor. Dat kan 
het ontmoeten van klanten zijn, het 
werken aan projecten of bijvoorbeeld 
het samenstellen van portfolio’s. Omdat 
deze projecten belangrijk kunnen zijn 
voor jouw carrière, proberen wij deze 
aan jouw persoonlijke wensen aan te 
passen. Het is dan ook belangrijk om 
in het Engels een sollicitatiebrief met 
je CV naar ons te sturen, zodat wij het 
juiste bedrijf voor je kunnen zoeken.

Business

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/internationale-ontwikkeling

INTERNATIONALE ONTWIKKELING IS 
MOGELIJK IN: Jamaica, Mexico, Togo,  
Vietnam en Zuid-Afrika

Onze vrijwilligersprojecten op 
het gebied van internationale 

ontwikkeling zijn er op gericht om 
jou een waardevolle en praktische 
ervaring te bieden voor op je CV. 
Deze projecten zijn zeer geschikt 
voor vrijwilligers die graag meer 
willen leren over de problemen die 
voorkomen binnen gemeenschappen in 
ontwikkelingslanden. 
De internationale ontwikkelingsprojecten 
bieden je de kans om een manier van 
leven te ontdekken in een compleet 
andere omgeving. Elk internationaal 

ontwikkelingsprogramma is gericht 
opgezet ten behoeve van de individuele 
vrijwilliger en zijn of haar kennis en 
ervaring is erg relevant. Als vrijwilliger zal 
je ondersteuning bieden aan minderheden 
binnen de gemeenschappen in het 
buitenland en zal je helpen hen meer 
daadkracht te geven en voor zichzelf 
op te komen. Je krijgt inzicht in hoe 
stichtingen en organisaties, die gericht 
zijn op internationale ontwikkeling, 
werken en met welke unieke uitdagingen 
zij te maken krijgen bij het bereiken van 
hun doelen.

Internationale
ontwikkeling

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/microkrediet

MICROKREDIET IS MOGELIJK IN: 
Cambodja, Ghana, Senegal en 
Tanzania

Als je op zoek bent naar een unieke 
manier om kwetsbare groepen in 

ontwikkelingslanden te helpen, dan zijn 
misschien de microkrediet projecten iets 
voor jou. Deze projecten zijn opgezet om 
de lokale bevolking te steunen en jij kunt 
praktische ervaring opdoen die ook van 
toegevoegde waarde is op je CV. Onze 
microkrediet projecten werken allemaal via 
hetzelfde model. De projecten geven steun 
aan individuen of groepen door middel van 

het geven van leningen. Met de tijd en de 
begeleiding die zij krijgen, zijn ze in staat 
de lening weer terug te verdienen. Nadat 
ze dit hebben terug betaald, worden er 
nieuwe projecten geselecteerd. Vrijwilligers 
begeleiden de deelnemers gedurende 
het gehele project, vanaf de aanmelding 
totdat ze zelfstandig hun bedrijf kunnen 
runnen. Ervaring is geen vereiste, maar je 
moet wel klaar zijn om de uitdaging aan te 
gaan. Jouw rol als vrijwilliger kan bestaan 

uit het lezen van businessplannen, maken 
van marketing strategieën, interviewen en 
het selecteren van potentiële kandidaten, 
managen van de leningen, organiseren 
van trainingen en workshops en het geven 
van begeleiding en ondersteuning. Welke 
bestemmingen je ook kiest, jouw inzet zal 
erg worden gewaardeerd. Onze microkrediet 
projecten geven jou een uniek inzicht in 
de economie en maatschappij van jouw 
gekozen bestemming.

Microkrediet
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Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/taalcursus

Kennis van de lokale taal helpt jou om 
meer uit je project te halen en om 

meer van de cultuur te leren. Projects 
Abroad biedt jou daarom verschillende 
mogelijkheden voor een taalcursus. Je kunt 
zowel vóór je project als tijdens je project 
een taalcursus volgen op jouw niveau. 
Spreek je de lokale taal nog helemaal niet, 
dan kun je kiezen om vooraf een intensieve 

taalcursus van 2 weken of langer te volgen. 
Je krijgt dan 5 dagen per week, 3 uur per 
dag les van je eigen docent. Daarnaast 
heb je natuurlijk ook huiswerk en kun 
je jouw taalvaardigheden oefenen bij je 
gastgezin. Verder kom je gemakkelijk in 
contact met andere vrijwilligers in de 
buurt, zodat jij je vrije tijd kunt vullen met 
het opdoen van nieuwe (internationale) 

vriendschappen. Heb je al een basiskennis 
van de lokale taal of wil je direct beginnen 
met een vrijwilligersproject, dan kun je 
een taalcursus tegelijkertijd met je project 
volgen. Je kunt hierbij kiezen uit een cursus 
van 5, 14, 30 of 60 uur. De uren plan je 
samen met je docent in (de exacte tijden 
hangen onder andere af van de werktijden 
bij jouw project).

Taalcursus

Speciaal voor oudere vrijwilligers die 
met leeftijdsgenoten op reis willen, 

hebben we de volwassenenreizen 
opgezet. Dit zijn groepsreizen voor 
50-plussers (hoewel we niet heel 
strikt zijn op deze leeftijdsgrens), die 
samen met andere volwassenen een 
groepsreis willen maken naar een 
mooie bestemming en een zinvolle 
bijdrage willen leveren. 

Je hebt de keuze uit drie 
bestemmingen, Nepal, Jamaica en 
Zuid-Afrika, hier werk je samen aan 
sociale projecten. Je gaat je inzetten 
voor één van de sociale instellingen 
waar we mee samenwerken en zal 
het organiseren van activiteiten voor 
de kinderen combineren met het 
doen van renovatiewerkzaamheden.

W jij een unieke groepsreis meemaken 
en ben je tussen de 16 en 19 jaar? 

Ga dan mee als vrijwilliger op één van onze 
jongerenreizen! 

Samen met jongeren uit de hele wereld 
neem je 2 tot 4 weken deel aan een goed 
georganiseerde jongerenreis. Zo haal je 
alles uit een korte periode in het buitenland 
en doe je waardevolle ervaring op. Je hebt 
de keuze uit veel verschillende soorten 
projecten en bestemmingen.

Wil je graag ervaring opdoen voor 
bijvoorbeeld de decentrale selectie of jouw 
creativiteit inzetten bij het organiseren van 
activiteiten voor kinderen, het is allemaal 
mogelijk bij de jongerenreizen.

Ga mee met een jongerenreis en:
• zet je in voor de lokale bevolking
• ervaar een buitenlandse cultuur 
• sluit internationale vriendschappen 
• werk aan je persoonlijke ontwikkeling
• ga een onvergetelijke tijd tegemoet!

Deze jongerenreizen hebben, in 
tegenstelling tot onze reguliere 
projecten, vaste start- en einddata en 
een vast programma onder volledige 
begeleiding, met inbegrip van avond- en 
weekendactiviteiten. 

De jongerenreizen vinden voornamelijk 
in de zomervakantie, maar ook op enkele 
data tijdens de rest van het jaar plaats.

Jongerenreizen

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/volwassenenreizen 

Volwassenenreizen
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Wil je graag tijdens de kerstperiode 
een waardevolle reis maken met 

een groep internationale vrijwilligers? Kies 
dan voor één van onze kerstreizen! Deze 
reizen zijn toegankelijk voor vrijwilligers 
van alle leeftijden, vanaf 16 jaar. Ben je 

jonger dan 16 dan kun je samen met één 
of beide ouders deelnemen. Je hebt de 
keuze uit meerdere bestemmingen en 
verschillende typen projecten.

De kerstreizen volgen een vooraf 
opgesteld programma, waarbij naast 

het vrijwilligerswerk ook aan de 
weekendactiviteiten wordt gedacht en je 
op een bijzondere manier Kerst en Oud & 
Nieuw viert in je bestemming.

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/kerst  

Kerstreizen

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/jongerenreizen 
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2 Zuid-Afrika

1 Ghana

3 Peru

4 Nepal

5 Thailand

ATLANTISCHE
OCEAAN

INDISCHE
OCEAAN

GROTE OCEAAN

Accommodatie

Ervaringen

Ik wilde tijdens mijn studie al naar het buitenland en dit was de laatste kans voordat 
ik aan een baan zou moeten beginnen. Ik wilde niet gewoon reizen, ik wilde iets 
doen. Vrijwilligerswerk was de logische keuze. Ik wilde graag iets in de natuur doen 
en duiken stond al enige tijd op het verlanglijstje. Houd je van natuur, water en de 
onderwaterwereld en wil je op een leuke manier de handen uit de mouwen steken? Dan 
is dit project is de juiste keuze. Thailand is een geweldig land, de mensen zijn super 
en het eten is heerlijk. De tijd op het project is echt super geweest. 

Chris Schulte
Natuurbehoud & Milieu – Thailand

Ik werkte bij het Projects Abroad Human Rights Office in Accra. De voornaamste doelen 
van het kantoor zijn om mensen bewust te maken van hun rechten en toezicht te 
houden op de mensenrechten. Zo heb ik op mijn 2e dag gelijk een presentatie gegeven 
over huiselijk geweld aan leraren. Ik heb aan heel veel verschillende projecten gewerkt 
zoals: “huiselijk geweld”, “de politie en jouw rechten” en “mensen met een handicap”. 
Het waren de beste 8 weken van mijn  leven en ik zal deze reis nooit vergeten! Ik ben 
een hele mooie ervaring rijker geworden.

Katja Sondorp
Recht & Mensenrechten – Ghana

Ik wilde graag naar het buitenland om ervaring op doen in de 
gezondheidszorg. Tijdens mijn eerste project was ik 8 weken 
lang vrijwilliger in een Tanzaniaans ziekenhuis. Hierna ben ik 
overgevlogen van Tanzania naar Jamaica om daar 4 weken lang een 
HIV/Aids project te doen. Wat heb ik veel geleerd, meegemaakt en 
gezien in Jamaica. Ik heb een geweldige tijd gehad en zou zo alles 
weer overdoen als ik de kans had.

Demi Cornelissen
Gezondheidszorg – Tanzania &
HIV/AIDS – Jamaica

Speciaal voor oudere vrijwilligers die met 

leeftijdsgenoten op reis willen, hebben 

we de volwassenenreizen opgezet. 

Dit zijn groepsreizen voor 50 plussers 

(hoewel we niet heel strikt zijn op deze 

leeftijdsgrens), die samen met andere 

volwassenen een groepsreis willen 

maken naar een mooie bestemming en 

een zinvolle bijdrage willen leveren. 

Je hebt de keus uit drie bestemmingen, 

Nepal, Jamaica en Zuid-Afrika, hier 

werk je samen aan het sociaal & 

samenlevingsproject. Je gaat je inzetten 

voor één van de sociale instellingen 

waar we mee samenwerken en zal een 

combinatie doen van activiteiten met de 

kinderen en renovatiewerkzaamheden. 
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Global Gap 
wereldreis
Voor in een tussenjaar

32 weken + 5 landen + 
12 projecten

Kijk op onze website voor meer informatie: www.projects-abroad.nl/global-gap 

De Global Gap wereldreis is een 
innovatief programma van zo’n 32 

weken, speciaal voor jongeren die een 
tussenjaar willen nemen na de middelbare 
school. Tijdens deze wereldreis worden er 
vijf landen bezocht, verspreid over drie 
continenten, waarbij wordt deelgenomen 
aan 8 verschillende projecten. Enkele 
projecten liggen al vast en enkele projecten 
kunnen vrij worden gekozen, afhankelijk 
van de wensen van de deelnemer. Dit 

programma biedt de uitgelezen kans 
om in een kleine groep internationale 
vrijwilligers van dezelfde leeftijd de wereld 
te verkennen, een waardevolle bijdrage te 
leveren op lokale projecten en te leren over 
andere culturen en maatschappijen. 

De Global Gap wereldreis zal bestaan 
uit een groep van 5 tot 15 deelnemers en 
gaat ieder jaar eind september van start.

De prijs voor deze wereldreis is te vinden 
op de website. Hierbij zijn inbegrepen: alle 

maaltijden, accommodatie, een volledige 
reis- en ziektekosten verzekering, lokaal 
transport van en naar het vliegveld en 
de projecten en 24/7 support en back-
up van onze lokale teams. Daarnaast 
zijn bij dit programma, in tegenstelling 
tot onze andere projecten, ook alle 
benodigde vliegtickets vanaf Nederland 
of België, retourtickets naar huis voor de 
wintervakantie en extra uitstapjes in elke 
bestemming inbegrepen.

Stage in het buitenland

Verblijf bij een gastgezin
Door te verblijven in een gastgezin zal je op unieke wijze kennismaken met de 
cultuur en het dagelijks leven in jouw bestemming. Onze gastgezinnen worden 
met zorg geselecteerd door onze lokale medewerkers en voldoen altijd aan de 
minimale eisen.

In het begin was het niet altijd even makkelijk om het vertrouwen van het lokale 
team vroedvrouwen te winnen maar eens ze doorhadden dat we een goede medische 
achtergrondkennis hadden was het het begin van een grote vriendschap met respect 
voor elkaars overtuigingen. Sommige vroedvrouwen werden echte vriendinnen en 
zullen voor altijd een speciale betekenis hebben. We leerden tijdens deze buitenlandse 
stage heel zelfstandig werken.

Eva van Steijvoort
laatstejaars student verloskunde – Tanzania

Door in een gastgezin te leven heb ik zoveel meer gezien, gehoord en meegemaakt van het Tanzaniaanse 
leven. Ik heb hier elke dag weer van genoten. Ik kreeg de vrijheid die ik nodig had om te doen wat ik 
graag wilde en aan de andere kant was ik echt onderdeel van het gezin en was ik na een aantal weken 
al bekroond met de titel ‘zusje’.

Leonie Piso
Sociale Zorg – Tanzania

Projects Abroad zorgt ervoor dat iedere vrijwilliger een comfortabel en veilig onderkomen heeft tijdens 
het verblijf in onze bestemmingen. We streven ernaar je zo goed mogelijk kennis te laten maken met de 
lokale cultuur en je altijd zo dicht mogelijk bij je project te laten verblijven. In veel gevallen zullen er in jouw 
accommodatie ook andere vrijwilligers worden gehuisvest, dat is wel zo gezellig!

Elke werkdag gingen wij vanaf ons huis met een taxi naar het Day Care Center, en we werkten 
elke dag van ongeveer 8:30 uur tot 12:00 uur. Een grote openbaring; geen speelgoed maar 
toch de hele dag spelen! Geweldig! Vooral de jongste van 4 jaar was volledig ingeburgerd. Ook 
hebben we veel opgeknapt op het Day Care Center,  wat superleuk was om te doen en vooral 
om het resultaat te zien na een weekje schilderen! Alle kinderen van het centrum hebben een 
plekje in ons hart ingenomen en we zullen ze niet snel meer vergeten! Wat een ervaring, wat 
een rijkdom, wat een belevenis en vooral: wat een quality time met je kinderen.

Fam. Holstein
Sociale zorg – Ghana

Groepsaccommodatie 
Soms is het logistiek of cultureel gezien niet praktisch om vrijwilligers bij 
gastgezinnen te laten verblijven, in dat geval zullen vrijwilligers in een gedeelde 
accommodatie worden ondergebracht, zoals bijvoorbeeld bij de meeste 
Natuurbehoud & Milieu projecten en in bestemmingen zoals China en Cambodja.

Tijdens bijna iedere opleiding komt een stage aan bod 
om praktijkervaring op te doen. Wat is er nu mooier dan 

deze ervaring op te doen via een vrijwilligersproject in het 
buitenland? Bijna alle projecten van Projects Abroad kunnen 
als basis dienen voor jouw stage in het buitenland. Denk aan 
stages binnen de gezondheidszorg, zoals verpleegkunde, 
verloskunde of fysiotherapie, maar ook in het onderwijs, 
sociale zorg, (mensen)rechten of met betrekking tot dier en 
natuur hebben we al regelmatig stagiaires ontvangen.

Mochten er specifieke eisen aan jouw stage gesteld worden, 
over bijvoorbeeld de begeleiding, het aantal uren, de 
werkzaamheden of speciale formulieren die moeten worden 
ingevuld en weet je niet zeker of het project hier aan kan 
voldoen, neem dan contact met ons op zodat we dit even 
kunnen afstemmen met onze collega’s in het buitenland. 

Bij een stage bieden we jou hetzelfde pakket en dezelfde 
ondersteuning als reguliere vrijwilligers. Alles ter plaatse is 
dus goed geregeld en je zult ook veel andere vrijwilligers om 
je heen hebben om mee op te trekken. Het grootste verschil 
is dat jij met jouw deelname ook punten voor school behaalt!

Kijk op onze website voor meer informatie:  
www.projects-abroad.nl/stage



21www.projects-abroad.nl

Wat gebeurt er met jouw bijdrage?

Het is heel begrijpelijk dat jij eerst wilt 
weten waar jouw geld precies naartoe 
gaat, voordat je de keuze maakt om deel te 
nemen en een bedrag te betalen. 

Bij de organisatie van vrijwilligerswerk 
komt meer kijken dan je in eerste instantie 
verwacht. Jouw deelnamekosten omvatten 
daarom niet enkel de kosten die gelinkt 
zijn aan jouw aanwezigheid op het project, 
maar een deel hiervan gaat ook naar andere 
uitgaven die nodig zijn om te zorgen dat 
onze sociale doelen worden behaald en 
projecten duurzaam en waardevol blijven.

We willen zo transparant mogelijk zijn over 
hoe we jouw bijdrage besteden, maar het is 
niet mogelijk om per individuele vrijwilliger 
de exacte details hiervan weer te geven. 
We kunnen je echter wel de gemiddelde 
percentages geven van onze totale 
uitgaveposten en dit zo duidelijk mogelijk 
toelichten.

Kijk voor een uitgebreide uitleg op: 
www.projects-abroad.nl/waarom-betalen

Het is een veel gestelde vraag en logisch! Wij leggen je uit waarom dit het geval 
is: Projects Abroad is een zelfstandige organisatie en we zijn niet afhankelijk 
van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze sociale doelen te 
bereiken. Wij vragen ook geen financiële bijdrage van de partnerorganisaties 
waarmee we samenwerken in onze bestemmingen. Wij zijn in staat om 
onze projecten te financieren door middel van de deelnamekosten die onze 
vrijwilligers aan ons betalen. 

Kortom, al ons werk wordt voor 100% gefinancierd door jouw bijdrage als 
vrijwilliger. Het is deze financiële onafhankelijkheid die ons de vrijheid geeft om 
nieuwe projecten op te zetten, daar waar we de meeste impact kunnen maken 
en waar onze vrijwilligers een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

De deelnamekosten zijn niet voor elk land hetzelfde, omdat de lokalen kosten 
verschillen. We vragen je een vast startbedrag bij de minimale deelname (meestal 
2 soms 3 of 4 weken) en een vast bedrag per extra week. Je bepaalt zelf hoeveel 
weken je wilt deelnemen. Om je een idee te geven waar je bij de deelnamekosten 
aan moet denken, hierbij enkele voorbeelden:

Waarom betalen?

Deelnamekosten

Project
Al onze projecten zijn opgezet om ervoor te zorgen dat vrijwilligers een 
waardevolle ervaring in het buitenland opdoen waarbij de lokale gemeenschap 
minstens zo veel baat bij het project heeft. We proberen je altijd te plaatsen op 
het project dat het beste aansluit bij jouw wensen, verwachtingen en ervaring. 

Accommodatie
Je verblijft in een gastgezin of groepsaccommodatie welke met zorg door ons 
lokale personeel is geselecteerd. Door te leven in de lokale gemeenschap zal je 
de ultieme culturele uitwisseling beleven.

Transfer en transport
Je wordt altijd door onze lokale collega’s opgehaald van het vliegveld in jouw 
bestemming, daarnaast is ook het vervoer van en naar je project (indien vereist) 
inbegrepen.

Maaltijden
Er zullen elke dag drie maaltijden verzorgd worden, meestal vindt het 
ontbijt en avondeten plaats bij je gastgezin en neem je lunch mee naar je 
project. In sommige gevallen ga je voor de lunch terug. Als je verblijft in een 
groepsaccommodatie is er een lokale kok of krijg je hiervoor een toelage.

Verzekering
Je bent via Projects Abroad verzekerd voor onder andere bagage, ziektekosten, 
aansprakelijkheid, noodgevallen, juridische kosten, vertraging en annuleren. 
Wanneer je de volledige deelnamekosten hebt betaald, is de verzekering van 
kracht.

Begeleiding
Projects Abroad heeft wereldwijd een groot team eigen medewerkers paraat 
staan die ervoor zorgen dat jij de ondersteuning en begeleiding krijgt die je vanaf 
begin tot eind nodig hebt. Dit begint bij het team in Nederland, die je helpt 
bij het kiezen van een project, daarna helpt jouw Volunteer Advisor je verder 
met alle voorbereidingen, waarna bij aankomst in jouw bestemming onze lokale 
collega’s je ophalen van het vliegveld, je een uitgebreide introductie geven en 
je voorstellen bij je gastgezin en project. Zij zullen vaak contact opnemen om te 
kijken hoe het gaat en daarnaast 24/7 bereikbaar zijn in geval nood.

Persoonlijke webpagina
Als je bent aangemeld bij Projects Abroad zetten we een persoonlijke webpagina 
voor je op. Deze pagina noemen we de ‘MyProjectsAbroad’-pagina. Hier vind 
je alle informatie die van belang is voor jouw voorbereiding, zoals een paklijst, 
visuminstructies, een handboek van je bestemming, contactgegevens ter 
plaatse en jouw eigen fondsenwervingspagina.

Sociale ondersteuning
Ongeacht het project dat jij kiest zal je onderdeel uit maken van een internationale 
gemeenschap van Projects Abroad vrijwilligers. De beste manier om met hen in 
contact te komen is door de sociale activiteiten die onze lokale collega’s vrijblijvend 
organiseren. Dit kan gaan om een wekelijkse dansles, spelletjesavond of etentje. 
Met genoeg vrijwilligers om je heen vind je altijd wel een gelijkgestemde om 
leuke uitstapjes mee te maken in het weekend of je verdere vrije tijd. 

Persoonlijke ontwikkeling
Naast het leveren van een waardevolle bijdrage aan het project en de 
gemeenschap waar je werkt, zal het deelnemen aan een vrijwilligersproject ook 
een bijzondere impact maken op jou. Je leert veel over jezelf en hoe je tegen de 
wereld aankijkt, wat je belangrijk vindt en misschien zelfs wat je wilt bereiken 
in het leven. Ook door universiteiten en werkgevers wordt vrijwilligerswerk in 
het buitenland als een positieve ervaring gezien en is dus een waardevolle 
toevoeging op jouw CV.

Wat bieden we jou voor dit bedrag?

Wat is niet inbegrepen?
- Vliegticket
- Kosten voor visum en andere vereiste documenten
- Inentingen
- Uitgaven in je vrije tijd

Kijk voor een overzicht van alle deelnamekosten per bestemming
 en project op: www.projects-abroad.nl/prijzen  

Land A 2 weken 3 weken 4 weken extra week

Geneeskunde  € 1.440  € 1.585  € 1.730  € 145

Natuurbehoud & Milieu  € 1.865  € 2.085  €  2.305  € 220

Land B  

Sociale zorg  € 1.740  € 1.960  € 2.180  € 220

Recht & Mensenrechten - -  € 2.305  € 220

Land C  

Dierenverzorging  € 2.115  € 2.385  € 2.655  € 270

Lesgeven  -  € 2.085  € 2.305  € 220

Directe kosten voor je vrijwilligerswerk29%

Indirecte kosten voor je vrijwilligerswerk22%

Werving en communicatie24%

Belastingen5%

Overschot inkomsten na aftrek kosten7%

Organisatiekosten13%

24%

5%

7%

13%

29%

22%
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Aanmelden en voorbereidingen

Wat gebeurt er na aankomst?
  AANKOMST: Onze lokale collega’s staan je op te wachten 

op het vliegveld en brengen je naar je gastgezin.

  INTRODUCTIE: Als onderdeel van je introductie krijg je 
een rondleiding, zodat je je weg weet te vinden in de omgeving. Ook 
krijg je informatie over de cultuur, lokale gebruiken en veiligheid. 
Je wordt geïntroduceerd op je project, ontmoet je supervisor en 
andere vrijwilligers.

  VERBLIJF: Als vrijwilliger kun je je al vanaf het eerste 
moment nuttig maken op jouw project. Je zult eerst kennis maken 
en een tijdje observeren; daarna kun je zelf je eigen draai vinden. 
In je vrije tijd kun je (samen met andere vrijwilligers) leuke 
activiteiten ondernemen en ook de rest van het land van dichtbij 
ervaren. Ons personeel staat gedurende jouw verblijf 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week voor je klaar! Hierdoor heb je altijd een 
aanspreekpunt bij vragen, voor tips, eventuele problemen of voor 

het maken van een gezellig praatje. Daarnaast organiseren ze in 
veel bestemmingen regelmatig een activiteit, waarbij je andere 
vrijwilligers leert kennen.

  EINDE PROJECT: Je avontuur zit erop en je keert weer 
terug naar je vrienden en familie thuis! Wanneer je afscheid hebt 
genomen zorgen onze lokale collega’s dat je weer naar het vliegveld 
wordt gebracht.

  TERUG IN NEDERLAND: Je familie, vrienden en 
kennissen zullen maar al te nieuwsgierig zijn naar jouw ervaringen. 
Ook wij in kantoor Nederland zijn hier bijzonder benieuwd naar 
en spreken ook uit naam van vrijwilligers die zich nog aan het 
oriënteren zijn. Je kunt jouw verhaal namelijk delen op onze 
website, op diverse social media of vertel het persoonlijk aan andere 
geïnteresseerden tijdens bijvoorbeeld een informatiedag. Lijkt je 
dit wat, dan kun je dit laten weten aan ons team in Nederland!

Regelen van 
vluchten

Je vluchten zijn niet in de projectprijs mee gerekend, 
maar ons travel team staat voor je klaar om je te 
helpen met het boeken van je vliegtickets. Dit is een 
extra dienst die we aanbieden, je mag er ook voor 
kiezen om je eigen vluchten te boeken. Ongeacht 
wie de vluchten boekt, je wordt ten alle tijden 
opgehaald van het vliegveld. 

Visum
Afhankelijk van het land en het aantal weken 
dat je afreist heb je misschien een visum nodig. 
Het is jouw verantwoordelijkheid om je visum 
aan te vragen, maar wij zorgen ervoor dat je 
alle informatie hieromtrent tijdig ontvangt. Je 
kunt je visum informatie altijd terug lezen op je 
MyProjectsAbroad pagina. 

Vaccinaties 
In sommige bestemmingen zijn vaccinaties 
een vereiste voordat je af mag reizen. Het is 
altijd verstandig om na te vragen bij de GGD of 
huisarts welke vaccinaties jij nodig hebt. Kijk voor 
advies  of het maken van een afspraak op www.
ggdreisvaccinaties.nl

Wijzigingen &
annuleren 

Wanneer je om wat voor reden dan ook besluit om 
jouw aanmelding te annuleren, dan zijn de kosten 
daarvoor afhankelijk van het moment waarop je 
de annulering schriftelijk aan ons doorgeeft. Denk 
er daarbij aan dat uitstellen of wijzigen van jouw 
aanmelding ook mogelijk is. Neem contact met ons 
om samen te kijken naar jouw situatie.

• Kosten annulering 3 maanden of meer voor 
vertrekdatum: € 95

• Kosten annulering 2-3 maanden voor 
vertrekdatum: 1/3 van de totale reissom

• Kosten annulering 1-2 maanden voor 
vertrekdatum: 2/3 van de totale reissom

• Kosten annulering minder dan een maand 
voor vertrekdatum: gehele reissom

Extra informatie 
• Waar kan ik op rekenen bij eventuele 
problemen? In elk van onze bestemmingen hebben wij 
getraind personeel, dat jou gedurende je project 24 uur per 
dag en 7 dagen in de week kan bijstaan. De achterblijvers 
krijgen voor noodgevallen een telefoonnummer dat ook 
24/7 bereikbaar is. Het team van Projects Abroad doet 
altijd zijn uiterste best om jouw verblijf in het buitenland 
zo aangenaam mogelijk te maken.

• Moet ik Nederlands zijn om deel te mogen 
nemen? Nee, dat hoeft niet. Projects Abroad verwelkomt 
vrijwilligers met iedere nationaliteit. De organisatie 
heeft een internationaal karakter en inmiddels hebben 
vrijwilligers met meer dan 30 verschillende nationaliteiten 
deelgenomen.

• Kan ik zelf mijn verblijfsduur kiezen? De 
reguliere projecten zijn vrijwel allemaal beschikbaar 
vanaf 2 weken en in sommige gevallen, vanaf 4 weken of 
langer. Afgezien van deze minimale deelname kun je zelf 
je verblijfsduur bepalen. De groepsreizen hebben wel een 
vaste verblijfsduur, deze duren 2 of 4 weken. Het is vrijwel 
altijd mogelijk om na een groepsreis nog aan een regulier 
project deel te nemen.

• Kan ik met iemand in contact komen die dit 
project heeft gedaan? Ja, je kunt in contact komen met 
een oud-vrijwilliger. Als je aan ons doorgeeft welk project 
en bestemming je het meest aanspreekt, dan sturen wij 
je de contactgegevens door van een oud-vrijwilliger die 
jouw gekozen project heeft gedaan.

• Wat verwachten jullie van mij? Je bent minimaal 
16 jaar oud, een maximum leeftijd is er niet. Je hebt veelal 
geen vooropleiding of werkervaring nodig om deel te 
nemen aan onze projecten. Een goede basiskennis van 
het Engels is belangrijk en voor sommige bestemmingen 
wordt er gevraagd kennis te hebben van de Franse of 
Spaanse taal. Ga je werken met kinderen en ben je ouder 
dan 21 jaar, dan moet je een Verklaring Omtrent Gedrag 
aanvragen. 

• Ben ik alleen? Aangezien onze vrijwilligers zelf hun 
start- en einddatum mogen bepalen, zul je vaak alleen 
naar het land afreizen. Omdat de projecten vrijwel het 
hele jaar door lopen en er vrijwilligers van over de hele 
wereld deelnemen, zul je altijd andere vrijwilligers in 
je bestemming tegenkomen. In veel gevallen verblijf je 
met anderen samen bij je gastgezin of accommodatie 
en werk je samen met andere vrijwilligers op je project. 
Ook organiseren onze lokale collega’s regelmatig 
sociale activiteiten voor vrijwilligers. De ervaring is dat 
vrijwilligers makkelijk onderling contact leggen en er al 
snel leuke plannen ontstaan voor in je vrije tijd.

• Kan ik samen met een vriend(-in) gaan? Ja, je 
kunt met iemand anders deelnemen. Jullie mogen dan 
zelf kiezen of je hetzelfde of een ander project kiest in de 
bestemming. Waar mogelijk plaatsen we jullie in dezelfde 
accommodatie.

• Kan ik na mijn project nog reizen? Ja, veel 
vrijwilligers blijven na deelname aan het project in hun 
bestemming om meer te zien van het land. Het is mogelijk 
om de reisverzekering in het pakket te verlengen voor de 
periode dat jij langer in het land verblijft.

Een maand voor vertrek komt de gedetailleerde informatie over jouw project en accommo-
datie op je persoonlijke webpagina te staan.

Maak een afspraak met de huisarts of tropendokter voor advies over vaccinaties en 
andere preventieve maatregelen.

Meld je aan voor de voorbereidingstraining bij de stichting Muses, dit kan via hun 
website: www.muses.nl.

Binnen 5 werkdagen, ontvang je bericht van je Volunteer Advisor dat je bent 
geaccepteerd op het project, mocht er toch een probleem zijn met je gekozen 
startdatum of project dan bespreken we eerst de alternatieven met je voor je wordt 
geaccepteerd. 

Je ontvangt tevens de inloggegevens van je persoonlijke MyProjectsAbroad 
webpagina, lees alle informatie op deze pagina goed door zodat je bent voorbereid. 
Bespreek eventuele onduidelijkheden of voorkeuren met je Volunteer Advisor.

Je kunt je aanmelden via het online inschrijfformulier of via de telefoon, bij voorkeur 
minimaal 3 maanden voor je gewenste startdatum. We vragen je bij jouw aanmelding 
een aanbetaling van €295, welke van de deelnamekosten wordt afgetrokken, om je 
deelname te bevestigen. 

Betaal het openstaande restbedrag, je kunt in termijnen betalen tot 3 maanden voor je 
vertrek. De deelnamekosten zijn op het moment van acceptatie op het project definitief. 

Boek je vluchten en lees de visuminstructies (indien van toepassing) door zodat je 
precies weet wat je hiervoor moet doen en wanneer. Indien je in Nederland een VOG 
aan moet vragen, houdt er dan rekening mee dat je hier soms 2 tot 4 weken voor 
nodig hebt.
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Projects Abroad in het kort:

• Je kunt helpen bij meer dan 140 
verschillende projecten 

• Jouw hulp is welkom op vele 
bestemmingen wereldwijd

• Je mag zelf je start- en einddatum 
bepalen 

• Iedereen vanaf 16 jaar, met 
en zonder ervaring is welkom. 
Maximum leeftijd om deel te nemen 
is er niet

• Wij bieden je lokale begeleiding, 
waarop je 24/7 kunt rekenen

• Je ontmoet veel vrijwilligers van over 
de hele wereld

Keuze uit landen in:
• AFRIKA

• AZIË

• MIDDEN EN ZUID-AMERIKA

• EUROPA

• PACIFIC

Projectcategorieën:
• SOCIALE ZORG

• LESGEVEN

• GEZONDHEIDSZORG

• NATUURBEHOUD & MILIEU

• BOUWEN

• SPORT

• JOURNALISTIEK

• CULTUUR & SAMENLEVING

• LANDBOUW

• CREATIEVE VORMING

• ARCHEOLOGIE

• RECHT & MENSENRECHTEN

• BUSINESS

• MICROKREDIET

• INTERNATIONALE ONTWIKKELING

• TAALCURSUSSEN

KANTOOR NEDERLAND & BELGIË
Wijnstraat 237
3311BV Dordrecht
Nederland
KvK nummer: 24371069

Voor Nederland:
Tel: 078-6131356
info@projects-abroad.nl
www.projects-abroad.nl

Voor België:
Tel: 03/808.30.52
mail@projects-abroad.be
www.projects-abroad.be

HOOFDKANTOOR ENGELAND
Aldsworth Parade, Goring, 
Sussex, BN12 4TX 
England

Tel: +44 (0)1903 708300
info@projects-abroad.co.uk
www.projects-abroad.co.uk

Neem contact

op of bezoek onze

gratis informatie dagen: 

www.projects-abroad.nl/infodag

Meer info?

Projects Abroad Nederland

projects_abroad

Vrijwilligerswerk buitenland 

projectsabroad




