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Het lijkt jullie geweldig om samen een groepsreis te 
maken, maar... “hoe gaan we het geld bij elkaar krijgen” 
denken jullie nu. Geen paniek, ook hier hebben wij over 
nagedacht! Door middel van fondsenwerving kunnen 
jullie op een mooie manier een bijdrage leveren aan jullie 
bijzondere en waardevolle reis. 

Maak een plan op basis van de antwoorden op 
deze vragen:
• Hoeveel geld is er nodig?
• Hoeveel tijd is er nog om het geld bij elkaar te krijgen?
• Moeten jullie je nog concentreren op examens, vakanties of ander werk?
• Welke personen of organisaties zouden geld willen doneren?
• Welk bedrag willen jullie bij elkaar werken, wat hopen jullie van familie 
en vrienden te krijgen en hoeveel willen jullie ophalen bij bedrijven en via 
sponsoracties?

Breng de ‘FUN’  terug in FUNdraising en geniet 
ervan!
Dit is het begin van jullie vrijwilligersavontuur en dit moet een geweldige tijd 
zijn! Hoe enthousiaster jullie zijn en hoe leuker de sponsoracties zijn, des te 
meer mensen zullen jullie steunen en sponsoren. Dus hoofd omhoog, laat 
de fantasie de vrije loop en blijf lachen!

Auto’s wassen
Bingo avond 
Collecte
Dans wedstrijd
Estafette
Fancy fair
Gras maaien
Huishoud klusjes
IJsjes verkopen
Jungle feest
Koekjeskraam 
Loterij
Modeshow 
Nieuwjaarsduik
Oudhollandsche spelletjes avond
Pannenkoek bakwedstrijd
Quiz avond
Rommelmarkt
Sponsorloop
Touwtrek competitie
Uitlaat service
Veiling 
Workshop Afrikaanse dans
Xtreem breien
Yoga les 
Zzzzz, als je de hele lijst hebt afgewerkt, 
heb je wel een beetje rust verdiend!

A
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I
J 
K 
L 

M 
N 
O 
P 
Q
R 
S 
T 
U 
V 

W 
X 
Y 
Z

Geen inspiratie voor een leuke 
sponsoractie? Wat dachten jullie 
van:

Bianca Smits, Sociaal project in Kenia 

Willemijn de Bruin, Public Health project in Ghana

“Tijdens mijn fondsenwerving heb ik in totaal ongeveer €1600,- 
opgehaald. Hierdoor kon de operatie van een van de gehandicapte 
jongens betaald worden. Daarnaast heb ik een kooktoestel, koelkast en 
wasmachine kunnen kopen. Het huishoudelijke werk in het weeshuis 
is daardoor nu even wat makkelijker geworden.

“Ik heb in totaal ongeveer € 2000,-  opgehaald. Dit heb ik gedaan 
met behulp van een sponsorbrief. Ik heb het geld gebruikt voor het 
organiseren van een vaccinatie dag. Alle kinderen hebben inmiddels 
drie vaccins tegen Hepatitis B ontvangen, en zijn nu minimaal 25 jaar 
beschermd.

Zijn jullie met minimaal 5 personen en willen jullie graag als groep een waardevolle bijdrage leveren? Dan zijn jullie bij ons van 
harte welkom! Er is keuze uit meer dan 140 verschillende projecten in vele wereldwijde bestemmingen. 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. Gedurende 
jullie reis zijn jullie onder begeleiding van een persoonlijke coördinator, die voor jullie klaar staat en er voor zorgt dat jullie alles uit deze 
avontuurlijke reis kunnen halen. Jullie bepalen zelf wanneer en voor hoe lang jullie deze reis gaan maken en ook de keus 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!

Hoe is de samenstelling van jullie 

groep, wat voor soort project willen 

jullie gaan doen en waar willen jullie 

naar toe afreizen? Jullie kunnen 

onze website doorlezen en samen 

overleggen wat jullie het liefste willen 

gaan doen

Jullie kunnen daarna met ons contact 

opnemen om jullie wensen af te stemmen 

en vragen te beantwoorden. Via de 

telefoon, e-mail en via een persoonlijk 

gesprek kan jullie reis op maat worden 

gemaakt

Keuze gemaakt? Dan mogen jullie ieder het 

online inschrijfformulier invullen. Wij nemen 

daarna contact op om het samen door te 

nemen. Vervolgens gaan de voorbereidingen 

starten

Jullie krijgen direct contact met onze 

collega’s in het buitenland. Voor ieder 

van jullie wordt een MyProjectsAbroad 

pagina opgezet met daarop alle 

informatie over jullie reis, project, 

accommodatie en alles wat jullie 

moeten weten ter voorbereiding
Nu komt het aan op jullie 

creativiteit. Samen kom je tot veel 

nieuwe ideeën. In deze brochure 

vinden jullie alvast tips en ideeën 

hiervoor

Voor vertrek nemen we nog contact 

met jullie op om de laatste vragen te 

beantwoorden Spullen gepakt? Tassen 

dicht? Jullie zijn klaar voor 

een onvergetelijk reis. Onze 

collega’s staan op jullie te 

wachten!
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Voorbereiding 
• Advies voor inschrijving 
• Begeleiding voor vertrek
• Eigen MyProjectsAbroad pagina
• Voorbereidingstraining bij Muses
• Hulp bij fondsenwerving
• Hulp bij boeken vliegtickets
• Begeleiding visum aanvraag

Wij vinden het belangrijk dat jullie goed voorbereid en onbezorgd op reis kunnen gaan. Wij helpen jullie bij het 
plannen, voorbereiden en begeleiding van jullie reis. En na afloop? Dan horen we graag jullie ervaringen. 

Tijdens jullie verblijf
• Transfer van en naar vliegveld
• Introductie en oriëntatie
• Projects Abroad coördinator
• Lokale begeleiding
• Workshops
• Accommodatie
• Maaltijden
• Volledige reisverzekering

Bij terugkomst 
• Certificaat van jullie deelname
• Alumni netwerk 
• Terugkomdag bij Muses 
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