


WEL OF NIET VIA EEN ORGANISATIE?

TIP 1

De voor- en nadelen

Eén van de eerste vragen, die je jezelf zou kunnen stellen is: ‘Ga ik via een 

organisatie of ga ik rechtstreeks naar een project?’. Dit is natuurlijk een 

keuze die je zelf moet gaan maken, maar we kunnen wel de 

voor- en nadelen benoemen, zodat je makkelijker een weloverwogen 

keuze kunt maken.

Wat zijn de nadelen?

Extra kosten 

Je krijgt hier zeker veel voor terug, maar dat benoemen we straks bij de 

voordelen. Hoeveel extra kosten je betaalt is per organisatie verschillend 

en soms niet helemaal duidelijk. Omdat veel organisaties totaal pakketten 

aanbieden en je niet precies kunt zien welke kosten er bij de organisatie 

blijven. Bij Vrijwillig Wereldwijd betaal je € 385,- euro deelnamekosten. 

Met deze bijdrage kan Vrijwillig Wereldwijd al haar service bieden voor 

de vrijwilligers en ook de projecten promoten, wat natuurlijk ten goede 

komt van de continuïteit van de projecten. 

Te veel vrijwilligers

Hierdoor heb je geen authentieke beleving en loop je elkaar in de weg, 

omdat er dan gewoon te weinig werk is.
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Dit gebeurt volgens mij overigens alleen bij te commerciële organisaties 

en organisaties die niet het belang van het project op één hebben staan. Bij 

Vrijwillig Wereldwijd gebeurt dit nooit! Het is dus goed om te vragen met 

hoeveel vrijwilligers je ongeveer op het project zult zijn.

Wat zijn de voordelen?

Projecten die goed gescreend zijn

Dit betekent dat er iemand van de organisatie op het project is geweest en 

goed heeft bekeken of het een nuttig project is voor zowel de 

vrijwilliger als voor de mensen / kinderen / dieren ter plaatse. Of het 

project om de juiste redenen ondersteuning wil van vrijwilligers en of het 

een veilige omgeving is voor vrijwilligers. En daar stopt het niet. 

Projecten worden contant gemonitord, wat betekent dat er regelmatig 

contact is met het project en dat alle vrijwilligers een 

evaluatieformulier krijgen, zodat veranderingen op een project gelijk 

zichtbaar zijn. Als projecten zich niet aan de standaard houden die is

afgesproken, kunnen ze niet langer worden ondersteund. Zo weet jij als 

vrijwilliger (als je via een goede organisatie gaat), dat je altijd op een goed 

project terecht komt. 

Dit is echt heel belangrijk, omdat er helaas ook projecten bestaan die 

schadelijk zijn voor de mensen, kinderen en dieren. Projecten die alleen 

opgezet zijn om geld te verdienen aan vrijwilligers.

Het is dus altijd goed om te vragen of er iemand van de organisatie op het 

project is geweest en of het project goed gescreend is.

“Wherever you go, go with all your heart”

Veiligheid

Als je via een (goede) organisatie gaat, weet je dat de organisatie 

gekeken heeft naar de veiligheid voor de vrijwilligers. Veiligheid is nooit 

100% te waarborgen, denk aan b.v aan natuurrampen. Toch is veiligheid 

iets waar veel aan gedaan kan worden. Denk aan een ophaalservice vanaf 

het vliegveld. Een introductie in de omgeving waar je terecht bent 

gekomen, zodat je weet wat de cultuurverschillen zijn en je weet wat wel 

veilig is om te doen en wat niet veilig is om te doen. De begeleiding van 

de contactpersoon ter plaatse zorgt ervoor dat je beter geïnformeerd bent 

over de omgeving en de cultuur en dat zorgt ervoor dat je betere keuzes 

kunt maken die ten goede zullen komen van jouw veiligheid. Ook heeft de 

organisatie natuurlijk gekeken, dat je vanaf het vrijwilligershuis of 

gastgezin op een veilige manier van en naar het project kunt komen.

Een goede voorbereiding vooraf 

Ga je vrijwilligerswerk doen dan vergt dit best wat voorbereiding. Een 

organisatie kan je hier natuulijk goed bij helpen. Denk bijvoorbeeld aan: 

het regelen van je visum, het helpen met een vliegticket (wij hebben hier 

dagelijks mee te maken dus weten precies hoe je goede en voordelige 

tickets kunt boeken). Ook een goede reisverzekering is belangrijk, omdat 

niet altijd het stuk vrijwilligerswerk mee verzekerd is. 

Verder krijg je bij een organisatie ook een voorbereidingstraining. Deze 

training is echt heel belangrijk. Een aantal belangrijke thema’s die we 

bespreken tijdens deze training zijn: cultuurverschillen en hoe je hier mee 

om zou kunnen gaan, welke dingen heel goed werken tijdens het 

vrijwilligerswerk, maar ook welke dingen niet goed werken of zelfs 

schadelijk kunnen zijn voor de mensen / kinderen / dieren ter plaatse. 

Deze training zorgt ervoor, dat je meer uit je periode gaat halen en dat de 

mensen daar ook meer aan je hebben. Ook draagt de training weer bij aan 

meer veiligheid. 



Ondersteuning vanuit de organisatie

Tijdens het vrijwilligerswerk heb je veel te maken met de contactpersoon 

ter plaatse. Dit werkt ook het makkelijkst en snelst. Toch houden wij altijd 

contact met je vanuit de organisatie in Nederland. Zo zorgen wij ervoor 

dat je nooit ergens alleen voor staat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ziek 

wordt en dat er zaken met de verzekering geregeld moeten worden. Of dat 

je het prettig vindt dat we even contact opnemen met de contactpersoon 

om wat voor reden dan ook. 

Een vrijblijvend informatie gesprek

Een groot voordeel is, dat je de organisatie vooraf kunt ontmoeten en 

een goed gesprek aan kunt gaan over wat je wensen zijn. Wij kunnen dan 

samen met jou bekijken welk project en land het beste bij jou zou passen. 

We kunnen een goed beeld schetsen van wat je kunt verwachten, zodat je 

zeker weet dat je de goede keuze maakt. 

Het switchen van project

Een organisatie ondersteund vaak verschillende projecten in een bepaalde 

regio. Dit heeft als voordeel dat als een project toch minder goed bevalt 

dan je had verwacht, je kosteloos kunt switchen van project. Jij haalt het 

meeste uit je periode als je het gevoel hebt dat je op je plek zit. Ook het 

project heeft dan het meest aan je. 

Een duidelijk aanspreekpunt voor thuisblijvers 

Natuurlijk is vrijwilligerswerk in het buitenland voor jou een spannend 

avontuur. Maar ook voor thuisblijvers is het vaak erg spannend. Dan is het 

een hele geruststelling dat je via een organisatie gaat met alle genoemde 

voordelen. Denk vooral aan veiligheid.  Ook kan het zijn dat jij ter plaatse 

even geen beschikking hebt tot internet.

Dan is het heel fijn voor thuisblijvers om een aanspreekpunt te hebben, 
waar ze toch even kunnen informeren hoe het met je gaat. Ook bij 

calamiteiten werkt het erg prettig om ook een aanspreekpunt in Nederland 

te hebben.   

Verder heeft Vrijwillig Wereldwijd natuurlijk nog voordelen die niet alle 

organisaties zullen hebben. Kijk voor al onze voordelen op: 

https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/hoe-werken-wij/

Hoe kies je het juiste project? 

Welk project past bij je?

TIP 2

Projectkeuze is heel belangrijk en bepalend voor je ervaring van het 

vrijwilligerswerk in het buitenland. Als je op een project terecht komt 

waar je je goed voelt heb je natuurlijk een hele andere beleving dan als je 

op een project werkt waar je dat gevoel niet hebt. Maar hoe bepaal je nu 

welk project goed bij je past?

Sommige mensen hebben al een heel duidelijk beeld in welke richting ze 

graag vrijwilligerswerk willen doen, terwijl anderen juist nog erg aan het 

zoeken zijn of het leuk vinden om verschillende richtingen uit te 

proberen. Als een organisatie de projecten goed omschreven heeft, krijg je 

al een aardige indruk door het lezen van de website. Maar zelfs dan blijft 

het nog best lastig. Waarom dit zo lastig blijft zal ik proberen te illustreren 

door een voorbeeld. In dit geval een voorbeeld van iemand die graag iets 

wil doen in het onderwijs. 

Een belangrijke vraag is dan natuurlijk; ‘Wat is de gesproken taal?’ In 

Nepal spreken ze bijvoorbeeld Nepalees en kun je niet veel meer vakken 

geven dan Engels en rekenen / wiskunde. 



Dat kan natuurlijk prima zijn, maar dat is wel goed om je te realiseren. 

En ook is dan een vervolg vraag; ‘Hoeveel uur per dag kun je dan 

ondersteunen?’ Ook is het dan belangrijk om te weten of er iemand 

aanwezig is die redelijk tot goed Engels spreekt, zodat diegene je kan 

ondersteunen en begeleiden tijdens je periode. 

Wat ook echt heel belangrijk is om te beseffen, is dat het vaak niet goed 

is als jij als vrijwilliger alleen voor de klas mag / moet staan. De kinderen 

zouden dan steeds andere gezichten voor de klas hebben. Als vrijwilliger 

ken je de cultuur niet en zul je veel minder overwicht hebben op de klas. 

Zeker omdat het vaak grote klassen zijn van 40+ leerlingen. Het 

onderwijs zou dan juist achteruit gaan en dat is natuurlijk niet wat je wil 

bereiken. Projecten die dit goedkeuren hebben vaak niet het welzijn van 

de kinderen op één staan. En dit wil je als vrijwilliger natuurlijk wel. Het 

moet wel nut hebben wat je daar aan het doen bent.

Bij goede projecten heb je daarom altijd een ondersteunende rol. Omdat 

het vaak grote klassen zijn waar klassikaal onderwijs gegeven wordt 

(terwijl het natuurlijk nooit zo is dat alle kinderen hetzelfde niveau 

hebben) kan het heel goed werken om een klein groepje apart te nemen, 

die van het klassikale niveau verschillen. Dit kunnen 

kinderen zijn die niet helemaal meekomen of juist kinderen die niet 

genoeg uitdaging krijgen en wat verder zijn dan de rest van de klas. 

Het is dus erg belangrijk om te weten wat je taken als vrijwilliger zullen 

zijn en het is goed om te beseffen dat niet elk onderwijs project geschikt 

zal zijn en dat dit te maken heeft met veel verschillende factoren. 

Ook is de locatie van de school belangrijk. Is het een veilige locatie? kun 

je hier als vrijwilliger alleen over straat? Is er in het weekend iets te doen? 

Hoe ga je van je accommodatie naar het project? 

Het lezen van een brochure of website is meestal niet voldoende om een 

goed beeld te krijgen van al deze zaken. Daarom kun je bij goede 

organisaties altijd een gesprek aanvragen om dit soort zaken goed door te 

spreken. Bij Vrijwillig Wereldwijd is zo’n gesprek zelfs verplicht. Dit kan 

via Skype of bij ons op kantoor. Op die manier proberen wij altijd de juiste 

mensen op de juitse plek te krijgen. Dit is voor het project prettig maar 

ook voor jou als vrijwilliger. 

“Dus hoe kies je het juiste project? Doe vast wat voorwerk op de website 

van de organisatie, zodat je goede en gerichte vragen kunt stellen en ga 

dan altijd met de organisatie in gesprek”

Wij van Vrijwillig Wereldwijd bezoeken de projecten altijd zelf, zodat we 

je zo goed mogelijk kunnen vertellen wat je kunt verwachten. 

Ook bekijken we of het echt zinvolle projecten zijn en of de 

omgeving veilig is.

Toch kan het zelfs dan nog gebeuren dat een project wat anders is dan je 

had verwacht. Je kunt namelijk pas echt voelen en begrijpen wat een 

project precies inhoud als je er bent. Een groot voordeel van op reis gaan 

via een organisatie zoals Vrijwillig Wereldwijd, is dat je altijd nog kunt 

switchen van project of zelfs land. Zelfs als je aangekomen bent op je 

locatie. Het project heeft namelijk het meest aan jou als jij je lekker voelt 

en het gevoel hebt dat je op je plek zit. 



Niet alle landen zijn even makkelijk om 

vrijwilligerswerk te doen. 

Welk land kies je?

TIP 3

Ook de keuze van een land is erg belangrijk. Elk land heeft zo zijn 

voor- en nadelen. Denk aan veiligheid, klimaat, taal, cultuur, geloof, 

voorzieningen en bijvoorbeeld infrastructuur. Maar niet alleen het land 

maakt verschil, ook de plaats waar het project zich in het land bevindt kan 

een verschil maken.

Welk land voor jou het meest geschikt zou zijn, heeft met verschillende 

dingen te maken. Als je bijvoorbeeld heel graag in een bepaald land 

vrijwilligerswerk wil doen is dat natuurlijk een behoorlijke bepalende 

factor. Toch is het dan nog steeds belangrijk om samen met de organisatie 

te bekijken of dit een goede en verstandige keuze is. 

Heb je bijvoorbeeld maar 4 weken de tijd en spreek je nog geen Spaans, 

dan is een Spaanstalig land vaak niet de beste optie. Heb je wat meer tijd 

en vind je het leuk om een nieuwe taal te leren, kan dit juist wel weer een 

hele goede keus zijn. 

Is dit je eerste reis en ben je net 17, dan zijn sommige locaties gewoon 

makkelijker om te beginnen dan anderen. Ik noem expres geen namen van 

landen, omdat het met veel meer zaken te maken heeft dan alleen het land. 

Zoals ik al noemde, heeft het ook te maken met de locatie in het land, 

maar ook met de gehele organisatie in het desbetreffende land. Heb je een 

Nederlands of een lokaal contactpersoon? 

Hoeveel tijd heeft de contactpersoon voor je? Is er een ophaalservice? Hoe 

ga je van je accommodatie naar het project? Hoe ziet je accommodatie 

eruit? Hoe veilig is de locatie? Wat zijn de werktijden? Hoe laat is het 

donker? Is er begeleiding in het weekend? En ga zo maar door. 

Je kunt dus niet zeggen dat bijvoorbeeld Ghana veiliger is dan 

Zuid-Afrika. Als de begeleiding en de gehele organisatie in Zuid-Afrika 

beter is dan in Ghana, dan zou Zuid-Afrika wel eens veel veiliger kunnen 

zijn.

“Daarom ook hier weer, doe het nodige voorwerk, zodat je goede en 

gerichte vragen kunt stellen en ga dan echt met de organisatie in 

gesprek”

Als je met een goede organisatie in gesprek bent, dan is de organisatie op 

de hoogte van al deze zaken. Zij weten precies hoe de organisatie in de 

betreffende landen geregeld is en kunnen je dan goed voorlichten. 

Het is dus heel belangrijk dat je goed aangeeft wat jij belangrijk vindt en 

waar je veel waarde aan hecht. Als je het nog allemaal een beetje spannend 

vindt, geef dat dan vooral aan. Dit zijn belangrijke punten waar een 

organisatie wat mee kan. Op die manier kan de organisatie goed met je 

meedenken. Er zijn altijd projecten of landen die wat makkelijker zijn dan 

anderen en het is belangrijk om te bekijken welke het beste bij jou past op 

dit moment. 



Welke “fouten” maken vrijwilligers 

en hoe kun je deze 

voorkomen?

TIP 4

Vrijwilligers gaan altijd met de beste bedoelingen aan de slag op een 

project. Maar toch worden er soms onbedoeld “fouten” gemaakt. 

Ga je via een organisatie dan krijg je zeker een training over deze 

onderwerpen zodat je deze “fouten” niet zo snel gaat maken.  Tijdens de 

training komen nog veel meer onderwerpen aan bod. Maar ik zal hieronder 

vast een aantal voorbeelden beschrijven, zodat je een indruk krijgt van wat 

soms niet goed gaat. 

Sinterklaas

Wat we hiermee bedoelen is het weggeven van spulletjes. Dit kan van alles 

zijn: ballonnen, kleurboekjes, schriftjes, snoepgoed en ga zo maar door. 

Dit lijkt natuurlijk heel leuk voor de mensen en vooral voor de kinderen 

daar, maar wat je dan al snel ziet gebeuren is dat kinderen op een gegeven 

moment verwachten dat ze iets gaan krijgen van de “blanke” vrijwilliger. 

Je creëert dan al vrij snel bedelgedrag. En dit is natuurlijk niet de 

bedoeling en zeker niet goed voor de kinderen. 

Dit wil niet zeggen dat je nooit iets kunt meenemen of kopen voor een 

project. Als je bijvoorbeeld ziet dat niet alle kinderen een goed schriftje of 

pen hebben, kun je best wat pennen en schriftjes kopen. Je doneert dit dan 

aan het project. En de vaste medewerkers delen dit uit op het moment dat 

dit nodig is. 

Dan zit niet jou “blanke” gezicht vast aan deze pennen en schriftjes. Als je 

het goed doet, weten de kinderen dan niet dat het van jou kwam, maar dat 

geeft nog steeds heel veel voldoening. Zeker als je weet, dat dit een veel 

betere manier is dan gewoon dingen uitdelen. Dit zijn kleine dingen die 

echt een groot verschil kunnen maken. Ook is het beter om daar de dingen 

aan te schaffen, op die manier stimuleer je natuurlijk de lokale economie. 

Verkeerde verwachtingen   

Het is goed om te beseffen dat je te gast bent in een ander land en dat jij 

je moet aanpassen en niet andersom. Soms hebben vrijwilligers het idee 

dat wij het in Nederland een stuk beter en efficiënter doen. In een aantal 
gevallen zal dit ook zo zijn, maar vaak ken je de cultuur niet goed 

genoeg en heb je geen goed totaalbeeld van waarom ze de dingen doen op 

de manier dat ze het doen. Als vrijwilliger moet je niet dingen willen gaan 

veranderen, maar moet je helpen waar nodig binnen de kaders die er zijn. 

Er is heel veel te doen, maar dingen willen veranderen, terwijl je 3 maan-

den in een land bent is niet reëel en bijna nooit haalbaar. Je bereikt dan 

veel meer om de mensen te helpen met de hulpvragen die ze hebben. 

De selfie / foto’s maken

Het nut van vrijwilligerswerk komt de laatste tijd in opspraak. En soms is 

dat zeker terecht. Het is wel jammer dat de media vooral aandacht heeft 

voor dingen die niet goed gaan. Maar ja, goed nieuws is geen nieuws, dat 

weten we allemaal. Gelukkig gaan er ook een heleboel dingen goed. En 

zijn wij ervan overtuigt dat vrijwilligerswerk wel degelijk heel nuttig kan 

zijn. 

Een vaak gehoorde klacht is, dat “vrijwilligers” op een project komen om 

een leuke profiel foto te scoren. En vooral selfies aan het maken zijn met 
de kinderen daar. Dit kun je je bijna niet voorstellen, maar dit gebeurt. 



Wij vertellen op de training altijd dat jij als vrijwilliger een ambassadeur 

bent van het vrijwilligerswerk in het buitenland.  Het is erg belangrijk dat 

jij als vrijwilliger het goede voorbeeld geeft en zorgt dat het zin heeft wat 

je daar aan het doen bent. Ook is de organisatie voor een 

belangrijk deel verantwoordelijk, maar we kunnen dat niet alleen. Daar 

hebben we jou als vrijwilliger ook voor nodig. Met een goede 

voorbereiding en de juiste mindset is dit overigens geen probleem. 

Kun je dan nooit een foto maken? Natuurlijk wel, het is dan wel belangri-

jk dat je dan even toestemming vraagt. Er zijn ook projecten waar dit echt 

niet kan. Als je toestemming hebt, kun je prima een keer een foto maken.  

Maar als het goed is, ben je vooral bezig met andere dingen en is het 

maken van foto’s geen activiteit, maar meer een uitzondering. 

Dit zijn een aantal zaken die soms niet goed gaan en waar je heel 

makkelijk wat aan kunt doen. Het is gewoon belangrijk om te beseffen, dat 

het welzijn van de mensen / kinderen daar altijd op 1 moet staan en niet je 

eigen plezier. Uiteindelijk heeft dat dan veel meer effect en geeft dat veel 

meer voldoening. 

Als je goed voorbereid aan het vrijwilligerswerk wil beginnen, dan is het 

lezen van deze paar tips niet voldoende en moet je echt naar de training 

gaan van de organisatie. Ga je niet met een organisatie dan kun je ook een 

training volgen bij Muses https://muses.nl/trainingen/

“There are no shortcuts to any place worth goin”

Cultuurverschillen, waar moet je 

rekening mee houden?

TIP 5

Elk land heeft natuurlijk zijn eigen cultuur, maar een aantal veel 

voorkomenden zal ik hieronder beschrijven.

Kleding

Kleding is een hele belangrijke. En dit is tegelijk iets wat ik toch vaak 

fout zie gaan. Dit is echt een gemiste kans. Eigenlijk is het bijna in alle 

landen waar je vrijwilligerswerk kunt doen, zo dat vrouwen shirtjes tot 

over de schouder moeten dragen en een rok of broek tot over de knie.

Op het moment dat je dit doet, zullen de mensen dit echt waarderen. 

Vrijwilligerswerk is een geweldige manier om de cultuur echt te leren 

kennen. Je komt in aanraking met de lokale bevolking en op het moment 

dat je je aanpast aan de culturele verschillen staan de mensen nog meer 

open voor jou als persoon. Je zult sneller uitgenodigd worden bij mensen 

thuis of voor een bruiloft of andere mooie momenten. Dit maakt je 

ervaring nog zoveel mooier.

Als je niet de juiste kleding in Nederland kunt vinden, maak je dan niet 

druk. In het land waar je naar toe gaat, kun je dit vaak wel kopen of je 

zoekt een mooie stof uit en laat iets moois maken. Ook dit zorgt vaak 

weer voor mooie momenten. 

Los dat de mensen het waarderen, is het ook zo dat dit bijdraagt aan je 

eigen veiligheid. 



Rechterhand

Ook kun je er bijna altijd vanuit gaan, dat iets aangeven, met je rechter-

hand moet gebeuren. In de meeste landen is het zo, dat de rechterhand als 

de schone hand wordt gezien en de linkerhand als niet schoon. Vaak was-

sen de mensen hun billen met links. 

Iets minder direct is een goed idee

Als Nederlanders zijn wij vaak erg direct en vrij zakelijk. In de meeste 

landen is het de bedoeling om eerst even te vragen hoe het met iemand is, 

voordat je vraagt, waarom je eigenlijk komt. Ook als je op de markt iets 

koopt of in een restaurant zit. En eigenlijk is dit ook heel leuk om te doen.

De belangrijkste tip qua cultuur

De belangrijkste tip is, verdiep je een beetje in de cultuur van het land en 

pas je aan. En leer ook wat eerste woordjes in de lokale taal. Je zult zien 

dat je hier zoveel voor terug gaat krijgen. Dit kan er echt voor zorgen dat 

je beleving in een land nog vele malen mooier wordt. 

“A nation’s culture resides in the hearts and in the soul 

of its people”

  Wat neem je mee? Wat mag er niet ontbreken 

in je backpack!

TIP 6

Wat neem je mee als je vrijwilligerswerk gaat doen? De eerste vraag is 

vaak: ‘Een koffer of een backpack?’ In een koffer blijft je kleding 

natuurlijk wat netter en die kun je vaak ook als een soort kast 

gebruiken. Een backpack kun je op je rug dragen en kun je altijd nog 

ergens tussen drukken. Maar vooral dat je hem op je rug kunt dragen, 

maakt de backpack ideaal voor reizen en ook tijdens je 

vrijwilligerswerk. Je komt vaak in gebieden waar je geen goede wegen 

hebt en anders zou je je koffer moeten tillen. Onze voorkeur gaat dan ook 

uit naar een backpack. Tegenwoordig hebben ze ook duffels die je soms 

ook op je rug kunt dragen. Dit zit een beetje tussen een koffer en een 

backpack in. Ga je geen tracking doen, dan zijn deze ideaal.  

Een handige tip is dan wel gelijk, om verdeelzakjes te gebruiken, zodat je 

je backpack goed kunt ordenen. Dit is eigenlijk een must als je gaat reizen 

met een backpack. 

Tegenwoordig kan niemand meer zonder telefoon en vaak hebben we 

nog veel meer apparatuur bij ons wat opgeladen moet worden. Dus een 

wereldstekker mag nooit ontbreken. Maar ook een verlengsnoer wat van 

één stekker bijvoorbeeld 5 ingangen kan maken is handig, zodat je 

meerdere apparaten tegelijk kunt opladen. Ook kan het in veel landen 

gebeuren dat de stroom even uitvalt, dus een goede powerbank mag ook 

niet ontbreken. Vaak verblijf je in warme landen waar je veel zonuren 

hebt, dus een powerbank op zonne-energie werkt dan ook heel goed.



Wat ook altijd fijn is om mee te nemen, is je eigen dekbedhoes. Vaak heb 
je in hotelletjes of bij je gastgezin wel iets van een deken, maar deze zijn 

niet altijd even fijn. Een dekbedhoes neemt niet veel ruimte in, maar op 
die manier slaap je altijd onder iets waar je je prettig bij voelt.

Het is bijna in alle landen zo, waar je vrijwilligerswerk gaat doen, dat het 

gewaardeerd wordt, dat je als vrouw kleding draagt tot over je knie en 

over je schouder.  Zeker tijdens het vrijwilligerswerk, maar ook als je in 

het dorp of de stad rondloopt. Je ziet altijd mensen die dit niet doen, maar 

nogmaals de mensen daar zullen je met meer respect behandelen als je het 

wel doet en op die manier leer je de cultuur beter kennen. 

Vaak kom je in landen terecht waar je wat meer kans hebt om ziek te 

worden, zeker een buikgriepje komt regelmatig voor. Dan is het goed om 

te zorgen dat je weerstand op peil blijft en is het handig om wat voedings-

supplementen mee te nemen.  Ook omdat ze in veel landen wat minder 

groente en fruit eten. 

Een extra betaalmiddel is ook erg handig om mee te nemen. Natuurlijk 

moet je je pinpas op werelddekking zetten, maar dan nog, kan het 

gebeuren dat je je pas kwijt raakt of dat hij ingeslikt wordt bij een bank of 

dat je pas om wat voor reden dan ook geblokkeerd wordt. Het is dan heel 

fijn als je nog een tweede betaalmiddel bij je hebt. Een goede tip is: een 
Debet Visa kaart. Dit is een Visa kaart waar je niet rood mee kan staan. 

Je kunt hier geld op zetten via een App of online en dat bedrag kun je dan 

gebruiken met je visa kaart. Deze kost ongeveer 7 euro per jaar.  

Het is altijd lekker om in de bus muziek te luisteren of een film te kijken. 
Dit kan prima op je telefoon, zeker als je een oordopjes bij je hebt. 

Ga je naar landen waar malaria of dengue voorkomt, dan is een klamboe 

natuurlijk een must. Maar een klamboe is ook prettig voor spinnen en 

ander ongedierte. 

Naast je backpack is het ook handig om een daypack bij je te hebben. Hier 

kun je overdag natuurlijk wat spullen in meenemen. 

Ook kun je een fototoestel, i-pad, computer en een filmcamera meenemen. 
Dit zijn natuurlijk vaak wel wat duurdere apparaten, dus als je deze dingen 

meeneemt, is het wel goed om ze te verzekeren. En denk goed na of je ze 

echt gaat gebruiken. Op reis is het ook vaak zo, dat elk bezit ook een last 

kan zijn ;).

Voor degene die graag fit willen blijven, kan het handig zijn om b.v. een 
springtouw of een weerstandsband mee te nemen. Deze wegen niets en 

nemen bijna geen ruimte in.

Ducktape kan vaak heel handig zijn om even iets te maken. Neem geen 

hele rol mee, maar wikkel wat om een klein plankje. 

Elastiekjes zijn vaak handig om aangebroken eten zakjes / koffie of andere 
aangebroken zaken dicht te maken. 

Natuurlijk is het altijd goed om wat pleisters bij je te hebben, wat jodium 

en wat eerste hulpmiddelen. Ook een pincet is een uitkomst als je iets in je 

voet gekregen hebt. 

Een kleine dompelaar voor onze koffieliefhebbers. Er zijn veel mensen die 
de dag echt altijd moeten beginnen met een kop koffie. Dan is 
oploskoffie en een dompelaar eigenlijk onmisbaar. Maar ook kun je dan 
bijvoorbeeld noodles klaarmaken.

En wat vooral niet in je backpack moet zitten, is......................... te veel ;)

Travel light ;)



Meeneemlijst

◊ Een backpack/duffel die je ook op je rug kunt dragen

◊ Verdeelzakjes voor je kleding in je backpack

◊ Wereldstekker

◊ Verlengdoos met meerdere ingangen.

◊ Powerbank (kan ook op zonne-energie)

◊ Dekbedhoes

◊ Kleding tot over je schouder en over je knie. (voor vrouwen)

◊ Voedingsupplementen

◊ Extra betaalmiddel/Debet Visa Kaart

◊ Oordopjes

◊ Klamboe

◊ Daypack

◊ Evt. fototoestel, I-pad, computer en filmcamera.
◊ Springtouw/weerstandsband 

◊ Stuk ducktape

◊ Elastiekjes 

◊ EHBO setje met pincet.

◊ Dompelaar.

“To be content with little is difficult; to be content with 
much, impossible.”

Wees flexibel 
en kijk naar wat er wel kan ;)

TIP 7

Vrijwilligerswerk is mensenwerk en niet alles zal misschien exact zo lopen 

als je had gepland of van tevoren had bedacht. Het meeste wel natuurlijk. 

Toch kan het soms gebeuren, dat er bijvoorbeeld een

onverwachte feestdag tussenkomt of dat soms niet al het materiaal 

aanwezig is wat je nodig hebt voor je activiteit. 

Als er een onverwachte feestdag tussenkomt, doe dan mee en maak het 

beste van deze dag. Als niet al het materiaal aanwezig is, kijk dan welk 

materiaal er wel is en bedenk een nieuwe activiteit of ga naar de winkel en 

haal de spulletjes die je nodig hebt en begin iets later. 

In Nederland is bijna alles geregeld, maar kan er niet zo heel veel, in deze 

landen is bijna niets geregeld, maar kan bijna alles. Dat is echt prachtig 

om mee te maken. 

Als je flexibel en enthousiast bent, haal je zoveel meer uit je periode. 
Geniet van onverwachte momenten, sta open voor nieuwe ontmoetingen 

en onthoud: ‘Je krijgt net zoveel terug als je geeft’.

“No one has ever become poor by giving.”


