
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je op zoek naar een boeiend en avontuurlijk vrijwilligers- of 

stageproject in Afrika en wil je een steentje bijdragen aan een 

betere wereld? 
 

 

 

  

 

 

Travel2Connect biedt een aantal interessante projecten aan in 

Gambia, West-Afrika. 
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Travel2Connect 

Wil jij graag het avontuur aangaan en ben jij op 

zoek naar een geschikt vrijwilligers- of 

stageproject in Afrika, dan ben je bij ons aan 

het juiste adres. Travel2Connect zet vrijwilligers 

van alle leeftijden en stagiaires in op 

verschillende zorg- en welzijnsprojecten in 

Gambia waar een jarenlange 

vertrouwensrelatie mee is opgebouwd. Travel2Connect is een kleine organisatie, waardoor er meer tijd is 

voor persoonlijke begeleiding. Tevens zijn we gespecialiseerd in Gambia waardoor we goed op de hoogte 

zijn van alle ins en outs van het land. Afrika is groot en er zijn natuurlijk meer landen op dit continent 

waar deze mogelijkheden zijn. Wat maakt Gambia dan zo speciaal om juist dáár voor een vrijwilligerswerk 

of stage te kiezen? 

o De (vrijwilligers/stage) projecten liggen in een betrekkelijk klein gebied en zijn daardoor 

overzichtelijk. Je bent in no time bekend in en met jouw nieuwe omgeving. 

o Je vliegt op Banjul in Gambia wat maar op zes uur vliegen ligt van Nederland. 

o De Gambiaanse bevolking is uitermate vriendelijk en behulpzaam. 

o Gambia is Engelstalig, 

o Keuze uit diverse vrijwilligers- en stageprojecten in de zorg- en welzijnssector. 

o Het logeerhuis waar je verblijft ligt meestal op loopafstand van het project waar je werkt. 

o Het grootste deel van het jaar is het klimaat heerlijk en verblijf je dichtbij prachtige stranden en 

de Atlantische Oceaan. 

o Niet ver van je verblijf is een levendig uitgaanscentrum waar altijd wat te beleven valt met bars, 

restaurants en nachtclubs. 

o Een paar dagen naar het binnenland waar je het echte Afrika kunt ervaren is goed te doen. Op 

amper een paar uur rijden tref je kleine dorpen aan waar de mensen nog in hutten wonen en kun 

je een lokale markt bezoeken waar de bewoners van omliggende dorpen met een paarden- of 

ezelkar hun wekelijkse inkopen doen. 
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Waarom vrijwilligerswerk of een stage via Travel2Connect? 
Travel2Connect biedt jou de kans om vrijwilligerswerk of een stage te doen in Gambia, West-Afrika. Een 

geweldige mogelijkheid om aan de slag te gaan bij lokale projecten en sociale organisaties in een 

ontwikkelingsland. Je hebt de mogelijkheid om met de lokale bevolking samen te werken en van hen te 

leren. We vinden het belangrijk dat je tijd onvergetelijk wordt en helpen je graag bij het zoeken van het 

project dat bij je past. Wij weten hoeveel er op je afkomt wanneer je op zoek gaat naar vrijwilligerswerk of 

een buitenlandse stage. 

Travel2Connect vindt het daarom belangrijk dat je tijdens het hele traject goed begeleid wordt. We bieden 

je persoonlijke begeleiding bij het vinden van een geschikt project. We helpen je bij de voorbereidingen 

en zorgen via goede en heldere informatie zodat je klaar bent voor vertrek. 

Ook in Gambia sta je er niet alleen voor. 

 

Informatie vrijwilligers- en stageprojecten 

Als jij vrijwilligerswerk of een stage in Gambia wilt gaan doen, moet deze natuurlijk wel goed aansluiten 

bij jouw doel of opleiding. Jij kunt je voorkeur aangeven voor een bepaald project, voor de doelgroep en 

het soort werkzaamheden die je graag wilt verrichten. 
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Projecten Gambia 

Gezondheidszorgprojecten 

Bij de gezondheidszorgprojecten doe je vrijwilligerswerk of loop je stage in een particulier ziekenhuis of 

een overheidskliniek. Als je kiest voor een medisch project kun je mee lopen met lokale artsen en 

verpleegkundigen tijdens het doen van hun rondes langs hun patiënten. Zo doe je een brede ervaring op. 

Je kunt observeren bij allerlei behandelingen en soms ook bij operaties. Het medische personeel 

beantwoordt graag jouw vragen. Hoe meer belangstelling en enthousiasme je toont, hoe beter de band 

tussen jou en hen kan worden. Wellicht mag je ook meer zelf doen. Tevens is er de mogelijkheid om mee 

te helpen in het laboratorium, op de dokterspost of in de apotheek. 

 

1. Serekunda General Hospital, Kanifing East Layout, Serekunda 

Dit ziekenhuis is een overheidsziekenhuis en ontvangt geld 

van de overheid. Behandeling voor de patiënten is daarom 

relatief goedkoop of zelfs gratis. Voor Gambiaanse 

begrippen is het een redelijk groot ziekenhuis en het 

bestaat uit diverse gebouwen met verschillende afdelingen. 

De zorg is natuurlijk niet vergelijkbaar met de zorg die wij 

in Nederland gewend zijn. Procedures zijn heel anders en 

minder georganiseerd en soms is er van enige 

werkstructuur geen sprake. Heb jij echter de nodige medische of verpleegkundige kennis en wil jij deze 

delen? Als vrijwilliger/stagiaire kun jij helpen waar nodig en kun je jouw medische kennis delen met de 

lokale artsen en verpleegkundigen. Dit ziekenhuis ligt op zo´n 22 km afstand van het verblijf. 

 

Het ziekenhuis kan gekwalificeerde vrijwilligers/stagiaires gebruiken op de volgende afdelingen: 

o Vrouwen-/mannen afdeling 

o Kinderafdeling 

o Kraamafdeling 

o Laboratorium 

o Apotheek 
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o Oogkliniek 

o Operatiekamer 

 

Werktijden: 

Er kan gekozen worden uit twee dagelijkse diensten, namelijk van 8.00 uur tot 14.00 uur of van 14.00 uur 

tot 20.00 uur. 

 

Afspraken: 

De directie van het Kanifing ziekenhuis wil graag van te voren een motivatiebrief en een CV ontvangen 

van de vrijwilliger/stagiaire. 

 

Vervoer van Tanji naar Kanifing: 

Via een lokale taxi (kosten retour ongeveer  € 10,-- per dag) 

Via een huurauto (kosten € 50,-- per week exclusief benzine) 

Bij meerdere vrijwilligers/stagiaires tegelijk kunnen deze kosten worden gedeeld.  
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2. Tanji Medical Centre, Tanji. 

Dit is een lokaal particulier ziekenhuis dat vooral gebruikt 

wordt als dokterspost en consultatiebureau voor de 

dorpelingen. Dit kleine dorpsziekenhuis heeft een ziekenzaal 

met een viertal bedden, een spreekkamer, een laboratorium, 

een apotheek en een verbandkamer. Het ligt op loopafstand 

van het verblijf. 

 

Vrijwilligers/stagiaires (max. 2) zijn inzetbaar op:                      

o Laboratorium 

o Dokterspost 

o Apotheek 

 

 Werktijden: 

 Dagelijks van 8.00 uur tot 14.00 uur.  

 

3. Medicare Clinic, Brusubi 

De Medicare Clinic is een praktisch nieuw particulier, kleinschalig ziekenhuis. Het is uitmuntend in 

gezondheidszorg en service. Medicare Clinic is een zusterbedrijf van Stop Step Farmacie, opgericht door 

mevrouw Annemary Sloep, die de kwaliteit van de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar wilde 

maken voor de minder bevoorrechte mensen in de samenleving. 

Dit ziekenhuis ligt op zo´n 12 km van het verblijf en is goed te bereiken met een taxi of bushtaxi. 

 

Het ziekenhuis heeft de volgende specialisaties en kan daarvoor gekwalificeerde vrijwilligers/stagiaires 

(max. 2) gebruiken. 
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o Kindergeneeskunde 

o Orthopedie 

o Gynaecologie 

o Neurochirurgie 

o Algemene chirurgie 

o Urologie 

o Laboratorium 

o Apotheek 

 

Werktijden: 

Dagelijks van 8.00 tot 14.00 uur of van 14.00 uur tot 20.00 uur. 

 

Afspraken: 

De directie van de Medicare Clinic wil graag van te voren een motivatiebrief en een CV ontvangen van de 

vrijwilliger/stagiaire. 

 

Het doel van het ziekenhuisproject voor de vrijwilliger/stagiaire: 

o Het van dichtbij ervaren van de Gambiaanse cultuur en de lokale mensen, doordat je onderdeel 

uitmaakt van de lokale gemeenschap en leert van hun gewoonten en gebruiken. 

o Ervaring opdoen in een buitenlands ziekenhuis. 

o Uitwisselen van medische kennis/hygiëne en het eventueel bijscholen van de lokale werknemers. 

o Leren om onder andere omstandigheden te werken. 

o Trainen van vaardigheden zoals het nemen van initiatieven, zelfstandigheid, flexibiliteit, 

oplossingsgericht denken en improviseren. 

 

Het doel van het ziekenhuis en de inzet van de vrijwilliger/stagiaire: 

o Het ziekenhuis is van belang om te voorzien in behandelingen voor medische klachten en zieke 

mensen uit het hele land. 

o Samenwerking van ziekenhuispersoneel met mensen uit een Westerse cultuur en leren van hun 

gewoonten en gebruiken. 
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o Uitwisseling van medische kennis/hygiëne. 

o Door de inzet van vrijwilligers/stagiaires kan er meer persoonlijke en verzorgende aandacht 

uitgaan naar de patiënt. 

 

Onderwijsprojecten 

Doe je vrijwilligerswerk of loop je stage op een schoolproject is de basis altijd het geven van Engelse les. 

Het is belangrijk om eerst te wennen aan de cultuur en waarschijnlijk aan een andere manier van 

lesgeven en daarom kijk je de eerste dagen mee. Afhankelijk van jouw niveau Engels, enthousiasme en 

inzet, ga je steeds meer zelf doen. Als jij tijdens je vrijwilligerswerk/stage naast het begeleiden van 

kinderen of les geven ook andere werkzaamheden wilt doen op school is dit vaak mogelijk. Als je 

bijvoorbeeld een IT-achtergrond hebt kun je je tijdens jouw stage op sommige scholen ook inzetten voor 

het geven van computerlessen. Je kunt de onderwijzers en later de leerlingen de basisvaardigheden leren, 

zoals het gebruik van de computer zelf, programma’s zoals word, excel en powerpoint en het gebruik van 

internet en social media. 

 

1. Tanji Life Nursery School, Tanji 

Gezien de overheid in Gambia alleen basisscholen 

bouwt wordt deze school ondersteund vanuit een 

particulier initiatief. Kleuterscholen zijn belangrijk 

om kinderen al op jonge leeftijd voor te bereiden 

op de basisschool. Op deze mooi gebouwde en 

praktisch nieuwe kleuterschool krijgen 

ongeveer 100 kinderen dagelijks les. Er zijn 5 

onderwijzers, waarvan één gekwalificeerd.   

Het schoolplein is voorzien van speeltoestellen. De onderwijzers willen graag kennis opdoen in het 

onderwijzen van kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. Sinds kort zijn ook de eerste twee klassen van de 

basisschool opgestart. De school ligt op loopafstand van het verblijf. 
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Vrijwilligers/stagiaires (max. 2) zijn inzetbaar voor: 

o Het werken met en les geven aan de kinderen 

o Het trainen van de onderwijzers 

o Verbetering van de uitspraak van de Engelse taal 

o Het opzetten van creatieve, sportieve en muzikale activiteiten 

 

Werktijden: 

Op werkdagen van 8.00 uur tot 13.00 uur. 

 

2. J and M Roots Nursery School, Madiana 

Deze kleuterschool is gelegen in Madiana. De 

hoofdonderwijzer op deze school is erg gemotiveerd om de 

kinderen op een goede en leuke manier voor te bereiden op 

de basisschool. De school ziet er verzorgd uit en heeft 3 

(kleuter) leerjaren. De school wordt bezocht door zo´n 125 

kinderen en heeft 5 onderwijzers en twee vrijwilligers. Op 

het terrein zijn 5 klaslokalen gebouwd. De school is vanaf het verblijf te bereiken met een fiets of met een 

bushtaxi. 

 

   Vrijwilligers/stagiaires (max. 2) zijn   

    inzetbaar voor: 

o Het werken met en les geven aan de kinderen 

o Het trainen van de onderwijzers 

o Verbetering van de uitspraak van de Engelse taal 

o Het opzetten van creatieve, sportieve en muzikale activiteiten 

 

Werktijden: 

Op werkdagen van 8.00 uur tot 13.00 uur. 
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3. Tanji Lower Basic School, Tanji 

Deze (grote) basisschool is jaren geleden gebouwd 

door de overheid en vanwege achterstallig onderhoud 

een aantal jaren geleden gerenoveerd vanuit een 

particulier initiatief. De kinderen krijgen sinds kort 

gratis onderwijs maar moeten wel zelf zorgen voor 

hun uniform, schooltas, schoenen en schriften. Op deze 

school zitten zo´n 1500 kinderen en er zijn ruim 50 

onderwijzers werkzaam. De jongste kinderen krijgen 

les in de ochtend en de oudere kinderen in de middag. 

Er zijn zes leerjaren namelijk grade 1 t/m 6. Vrijwilligers/stagiaires die hun kennis willen delen zijn erg 

welkom. De school is op loopafstand van het verblijf. 

 

Vrijwilligers/stagiaires zijn inzetbaar op de volgende afdelingen: 

o De schooltuin als leercentrum 

o De bibliotheek (management, 

o het ordenen van de boeken) 

o Remedial teaching voor kinderen met leerproblemen 

o Kinderen met mentale/lichamelijke handicap en/of gedragsproblematiek 

o Training van de onderwijzers 

o Nieuwe onderwijsmethoden introduceren 

o Computer training voor de onderwijzers/kinderen 

o Les geven of ondersteuning in grade 1 t/m 6 

o Training in Artwork, zoals muurschilderingen, tekeningen op het bord 

 

Werktijden:                                                                                                                      

Ochtendgroep: van 8.30 uur tot 13.00 uur  en/of                                                                          

Middaggroep: van 14.00 uur tot 18.00 uur 
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4. Brufut Upper & Senior Secondary School, Brufut 

Na afronding van de basisschool ( t/m grade 6) 

kunnen kinderen verder studeren op de upper 

basic school (grade 7 t/m 9) en de secondary 

school (grade 10 t/m 12). Het gaat meestal om 

kinderen/jongeren in de leeftijd  van 12 t/m 18 

jaar. Soms kan het zijn dat een kind pas op latere 

leeftijd naar de basisschool kan en dus ook ouder 

is dan gebruikelijk als het op deze school terecht komt. Deze school is gesponsord vanuit een particulier 

initiatief en heeft voor Gambiaanse begrippen redelijk wat faciliteiten. De school heeft ongeveer 1400 

leerlingen. Er zijn ongeveer 35 docenten en 12 klaslokalen en nog een aantal lokalen zijn in aanbouw. Er 

wordt les gegeven in diverse vakken en keuzevakken nl: rekenen/wiskunde, Engels, Islam, technisch 

tekenen, wetenschap, koken en huishouden, sport, computerles, sociale economische studies en kunst. 

Deze school is gesponsord vanuit een particulier initiatief en heeft voor Gambiaanse begrippen redelijk 

wat faciliteiten. 

 

Vrijwilligers/stagiaires zijn inzetbaar op de volgende afdelingen: 

o Het geven van Engelse les 

o Mathematics 

o (Technisch) tekenen/kunst 

o Wetenschap 

o Koken en huishouden 

o Computerles 

o Sport 

 

Werktijden: 

Ochtendgroep van 8.30 uur tot 13.00 uur en/of 

Middaggroep van 14.00 tot 18.00 uur 

 

De school ligt ongeveer 10 km van het logeerverblijf en is goed te bereiken via een taxi, bushtaxi of fiets. 
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5. Tujering Upper & Senior Secondary School, Tujering 

Deze middelbare school (grade 7 t/m 12) is gebouwd door de overheid. De meeste overheidsscholen in 

Gambia hebben nogal wat achterstallig onderhoud en roeien met de riemen die ze hebben. Daarom zijn 

zowel de docenten als de leerlingen blij met alle hulp die ze kunnen krijgen en is de uitdaging des te 

groter om voor deze school te kiezen. De school wordt dagelijks bezocht door ruim 1000 studenten en er 

werken 48 docenten. Er wordt les gegeven in de vakken Engels, Islam, wiskunde, natuurkunde, 

wetenschap, tekenen, sport etc. 

 

Vrijwilligers/stagiaires zijn inzetbaar 

op de volgende afdelingen: 

o Het geven van Engelse les 

o Mathematics 

o Natuurkunde 

o Wetenschap 

o Tekenen 

o Sport 

 

Werktijden: 

Ochtendgroep van 8.30 uur tot 13.00 uur en/of 

Middaggroep van 14.00 tot 18.00 uur 

 

De school ligt ongeveer 7 km van het logeerverblijf en is goed te bereiken via een taxi, bushtaxi of fiets. 
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6. Fajara Skills Development Center, Fajara 

Fajara Skills Development Center is een 

Gambiaans opleidingsinitiatief voor kansarme 

jong volwassen meisjes en ongehuwde 

moeders. De meisjes krijgen onderwijs in het 

kappersvak, naaien, business, computer, 

secretariële vaardigheden, koken, kunst, huis 

decoratie, Engels en Frans. De school is opgezet 

door Mrs. Jane Able Thomas. Haar visie is het 

vergroten van de huidige scope van het center 

door het initiëren en uitvoeren van 

programma's die niet alleen voldoen aan de behoeften van jonge mensen en hun empowerrment, maar 

ook het verstrekken van de vereiste vaardigheden, die het voor hen mogelijk maken om een baan te 

vinden of via een eigen bedrijfje inkomsten te genereren. De school is op ongeveer 25 km van het verblijf. 

 

Vrijwilligers/stagiaires zijn inzetbaar op de volgende afdelingen: 

o Kappersafdeling 

o Kookafdeling en catering 

o Kleding maken 

o Huis decoratie 

o Engelse of Franse taallessen geven 

 

  Werktijden: 

  Ma t/m do van 9.00 uur tot 15.00 uur 

  Vr van 9.00 tot 13.15 uur 
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Vervoer van Tanji naar Fajara: 

o Via een lokale taxi (kosten 

o retour ongeveer  € 10,-- per dag) 

o Via een huurauto (kosten € 50,-- per week exclusief benzine) 

o Bij meerdere vrijwilligers/stagiaires tegelijk kunnen deze kosten worden gedeeld. 

 

Het doel van de scholenprojecten voor de vrijwilliger/stagiaire: 

o Het van dichtbij ervaren van de Gambiaanse cultuur en de lokale mensen, doordat je onderdeel 

uitmaakt van de lokale gemeenschap en leert van hun gewoonten en gebruiken. 

o Het uitwisselen van kennis en het introduceren van nieuwe leermethodes. 

o Leren om onder andere omstandigheden te werken. 

o Trainen van vaardigheden zoals het nemen van initiatieven, zelfstandigheid, flexibiliteit, 

o oplossingsgericht denken en improviseren. 

 

Het doel van de scholen en de inzet van de vrijwilliger/stagiaire: 

o De scholen zijn van belang voor het onderwijzen en wereldwijs maken van kinderen in de leeftijd 

van 3 tot ongeveer 25 jaar. 

o Samenwerking van onderwijzers met mensen uit een Westerse cultuur en leren van hun 

gewoonten en gebruiken. 

o Uitwisseling van kennis/onderwijsmethodes/computergebruik. 

o De onderwijzers kunnen kennis opdoen over meer afwisseling en creativiteit tijdens de les. 

o Door de inzet van vrijwilligers/stagiaires kan er meer persoonlijke aandacht besteedt worden aan 

kinderen met leer- of gedragsproblemen. 

Let op!   

Schoolvakanties Gambia: 

o Paasvakantie: twee weken. 

o Zomervakantie: juli en augustus, september. 

o Kerstvakantie: twee weken 

o Daarnaast zijn er nog de nodige public holidays (meestal één dag) 
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Sociale projecten 

Heb je tijd over naast je vrijwilligerswerk of stage dan kun je je nog inzetten voor een sociaal project. 

Misschien heb je wel een specifieke stage opdracht. Je kunt werken met kinderen, jongeren of 

gehandicapten. Er is een mogelijkheid voor het organiseren van activiteiten die leuk en leerzaam zijn. 

1. Sport en speldagen, Tanji 

In de Kerst en Paasvakantie zijn alle scholen in 

Gambia gesloten. De kinderen hangen dan thuis of 

in de buurt wat rond of doen klusjes voor hun 

ouders. Vakantie zit er voor hen niet in omdat de 

meeste ouders te arm zijn en er elke dag gewerkt 

moet worden om het gezin te voeden. Daarom zou 

het voor de kinderen in het dorp Tanji fantastisch 

zijn als er sport en/of speldagen georganiseerd 

worden. 

 
 
Vrijwilligers/stagiaires zijn inzetbaar voor de volgende activiteiten: 

o Sport 

o Spel 

o Dropping 

o Knutselen 

o Schminken/verkleedpartijen 

o Theater 

o Muziek/discoprogramma 

o Strandspelen/zandkastelen bouwen 

o Verder kun je zelf je eigen invulling geven aan de vakantieweek 

 

Werktijden: 

Dagelijks behalve op vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur en/of van 16.00 uur tot 

19.00 uur. Enkele dagen ter voorbereiding zijn noodzakelijk. 
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2.  Future for Young People F.C., Sport Project, Tanji 

Deze sportclub bestaat uit een vijftiental sportieve en 

enthousiaste jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. 

Tot nu toe organiseerden ze overwegend 

voetbalwedstrijden en competities. Zij worden 

ondersteund door een particulier initiatief en staan 

open om te leren van een andere cultuur. Zij vinden het 

een uitdaging om samen met de vrijwilliger/stagiaire 

diverse sportactiviteiten te organiseren waarbij meer 

lokale kinderen/jongeren betrokken kunnen worden. De sportterreinen zijn op loopafstand van het 

verblijf. 

 

Zij willen samen met de vrijwilligers/stagiaires 

(max. 2) de volgende sportactiviteiten organiseren: 

o Een voetbalcompetitie 

o Atletiek en hardloopwedstrijden 

o Marathon 

o Strandvolleybal 

o Touwtrekken e.d. 

 

Werktijden: 

Deze zullen enkele dagen per week plaatsvinden overwegend tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Enkele dagen 

ter voorbereiding zijn noodzakelijk. 
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3.  Zorgboerderij (geiten/schapen) voor gehandicapten, Tanji 

De zorgboerderij is opgezet vanuit een particulier initiatief met als  

doel een activiteit te creëren voor jong volwassen gehandicapten 

uit het dorp. Deze doelgroep heeft in Gambia geen kans op 

activiteiten, werk of een toekomst. Daarnaast zijn er geen   

voorzieningen voor hen gecreëerd door de overheid. De boerderij 

biedt werkgelegenheid aan een aantal gehandicapten. Zij dragen 

samen met een begeleider zorg voor de (groente) tuin, geiten. 

schapen, kippen, eenden en een pelikaan. Ook is er een baby- en 

kinderkledingwinkel en een broodbakkerij. 

   

Op dit project kunnen vrijwilligers/stagiaires (max. 2)  ingezet 

worden die: 

o Het leuk vinden om met lichamelijk en/of mentaal 

gehandicapten te werken en hen te begeleiden in de dagelijkse activiteiten op de boerderij. 

o Creatieve activiteiten met gehandicapten willen ondernemen. 

o Het leuk vinden om in een tuin te werken en dieren te verzorgen. 

 

Werktijden:                                                                                                                              

Dagelijks van 8.00 uur tot 11.00 uur of van 17.00 tot 19.00 uur. 

 

De boerderij ligt op loopafstand van het verblijf. 

 

Het doel van de sociale projecten voor de vrijwilliger/stagiaire: 

o Het van dichtbij ervaren van de Gambiaanse cultuur en de bewoners, doordat je onderdeel 

uitmaakt van de lokale gemeenschap en leert van hun gewoonten en gebruiken. 

o Omgaan met kinderen, jongeren of mensen met beperkingen. 

o Het introduceren van creatieve of sportieve activiteiten voor de kinderen, jongeren, 

gehandicapten. 

o Uitwisselen van kennis, leren organiseren, bedenken van sport- en spelmethodes. 
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o Leren om onder eenvoudige omstandigheden te werken en toch creatief te zijn. 

o Kennis opdoen in tuinieren en dierenverzorging. 

o Trainen van vaardigheden zoals het nemen van initiatieven, zelfstandigheid, flexibiliteit, 

improviseren,  geduld en inlevingsvermogen. 

 

 

Het doel van de sociale projecten en de inzet van de vrijwilliger/stagiaire: 

o Samenwerking van de begeleider(s) met mensen uit een Westerse cultuur en leren van hun 

gewoonten en gebruiken. 

o Door de inzet van vrijwilligers/stagiaires kan er meer persoonlijke aandacht uitgaan naar de 

kinderen, jongeren, gehandicapten. 

o Creatieve en leuke dingen doen samen met anderen. 

o Het kennisnemen van sport en spel, waardoor de creativiteit wordt gestimuleerd. 

o Het aanleren van discipline, tolerantie, delen en samen plezier hebben. 
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Informatie betreffende het verblijf 
Travel2Connect kiest voor een logeerhuis voor 

vrijwilligers en stagiaires, in plaats van 

gastgezinnen. Waarom doen wij dit? Ten eerste 

omdat het werk dat je overdag doet vaak veel 

indruk op je maakt. Onze ervaring is dat 

vrijwilligers en stagiaires het prettig vinden om 

zich ‘s avonds even terug te kunnen trekken en met 

mede-vrijwilligers/stagiaires hun dag te kunnen 

bespreken. Zit je bij een gastgezin, dan heb je niet 

de mogelijkheid om er even uit te stappen’ en tot rust te komen. Daarnaast is de relatie met je gastgezin 

van grote invloed op je gehele verblijf. Kun je goed opschieten met de mensen bij wie je verblijft dan is er 

niets aan de hand. Maar is er geen klik of loopt het om een andere reden niet lekker dan kan dat je hele 

periode erg vervelend maken. 

 

In het dorp Tanji zijn twee logeerhuizen gelegen op een lokale compound. Ze liggen ongeveer twee 

kilometer van het strand en één kilometer vanuit het centrum. Eentje is voorzien van zeven kamers. Het 

andere heeft vijf kamers. Beide locaties zijn voorzien van westerse faciliteiten zoals elektriciteit, stromend 

water, een douche en toilet al dan niet op de kamer. Op de meeste kamers staan tweepersoons bedden, 

maar er zijn ook kamers beschikbaar met twee eenpersoons bedden. Er is een klein restaurant aanwezig 

waar je kunt eten en in de keuken kun je zelf koken of kan er voor je worden gekookt. De accommodaties 

zijn niet overdreven luxe, maar 

bieden je wel de mogelijkheid om 

te ontspannen of om aan jouw 

opdrachten te werken. De meeste 

projecten liggen op loopafstand 

van de logeer huizen en het is 

gelegen in een veilige 

omgeving. Op de compound is 

altijd iemand aanwezig waar je 
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terecht kunt met vragen. Ook is er een mogelijkheid tot het huren van een auto of kun je op loop afstand 

een taxi vinden. 

 

De kosten voor verblijf zijn  € 10,-- p.p.p.n. (dit is incl. gebruik van water, stroom en alle andere faciliteiten 

in en rondom het logeerhuis). 

 

Introductiedag 

Om je thuis te laten voelen in deze totaal nieuwe omgeving die zo anders is dan wat je gewend bent 

neem je na aankomst deel aan een introductiedag. De indeling van deze dag vindt je in onderstaand 

schema. 

 

  9.00 uur Ontbijt. 

10.00 uur Wat kun je verwachten, waar moet je op letten en algemene informatie over Gambia. 

11.00 uur Geld wisselen en bezoek aan je vrijwilligers of stageproject. 

14.00 uur   Lunch en even bijkomen. 

16.30 uur Wandeling via het dorp naar het strand, waar tientallen kleurrijke vissersboten binnen 

komen en duizenden mensen, zowel mannen als vrouwen, vis verhandelen. Met een 

bezoek aan de visdrogerijen. 

20.00 uur Diner. 

 

Weekendworkshops 

Heb je tussen jouw vrijwilligerswerk/stage weken door interesse om de cultuur beter te leren kennen dan 

biedt Travel2Connect je een aantal leuke en actieve weekendworkshops aan (één workshop naar keuze is 

opgenomen in het complete programma) 
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Afrikaans koken (zaterdagochtend vanaf 9.30 uur) 

Wil je leren om meer van de typisch West Afrikaanse 

maaltijden samen te stellen, te koken en natuurlijk ervan 

te smullen dan kun je ervoor kiezen om op 

zaterdagochtend mee te doen met een kookworkshop. Je 

gaat dan samen met een lokaal medewerkster 

boodschappen doen op de markt en bij terugkomst ga je 

de maaltijd voorbereiden en klaarmaken. 

 

Houtbewerking (zaterdagmiddag om 15.00 uur) 

Het houtsnijwerk dat uit West Afrika komt is uniek. Er 

zijn velerlei mogelijkheden om te maken zoals kleine  

dieren (aapjes, papegaaien, schildpadjes, olifanten   enz.), 

maar ook beeldjes, maskers en  muziekinstrumenten 

(djembés, balofoons,   kalebassen). Alles wordt 

gemaakt uit een stuk gesprokkeld hout en wordt met de 

hand vervaardigd. De moeite waard om een mooie 

herinnering mee naar huis te nemen of om te geven als een leuk en origineel cadeautje. 
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Afrikaanse dans- en/of djembé les 

(zondagmiddag om 15.00 uur) 

Op een unieke locatie nl. op het strand wat ligt 

aan de Atlantische Oceaan kun je deelnemen 

aan Afrikaanse dans- en/of djembé lessen. Je 

wordt begeleid door een groep jonge 

muzikanten en dansers. vergeet niet je 

zwemkleding mee te nemen. Tussendoor kun je 

dan nog een duik nemen in de verkoelende 

oceaan. 
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Waarom moet je betalen? 
 

Betalen voor een vrijwilligerswerk of stage? Het klinkt onlogisch, 

maar als je weet waarom je betaalt, is het heel vanzelfsprekend. De 

reden hiervoor is eenvoudig namelijk, de projecten waarmee 

Travel2Connect samenwerkt hebben zelf niet de mogelijkheid om 

vrijwilligers/stagiaires te huisvesten, te vervoeren of te 

begeleiden. Hoe goed je hulp ook van pas komt, het is onmogelijk de 

kosten hiervoor te dekken. Daarnaast maakt Travel2Connect ook 

kosten voor jouw voorbereiding in Nederland en de begeleiding van 

jouw vrijwilligerswerk/stage in Gambia. Wij hebben geen structurele financiering, bijvoorbeeld van de 

overheid, en zijn dus afhankelijk van jouw bijdrage. 

 

Kosten Travel2Connect in Gambia. 

Een deel van je bijdrage wordt gebruikt door Travel2Connect. Wat doen we met dit geld? Vanaf het 

moment dat je voor het eerst contact met ons legt, proberen we je zo goed mogelijk te informeren over 

wat wij doen. Voordat je je officieel aanmeld maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. 

Wanneer je daarna besluit je aan te melden, bereiden we je voor op je reis. Met een digitaal pakket, hulp 

bij het boeken van je reis, maar ook door al je vragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. 

Daarnaast hecht Travel2Connect veel waarde aan begeleiding ter plaatse. Je bent als vrijwilliger/stagiaire 

in een vreemd land, waar je meestal de weg niet kent en waar van alles kan gebeuren. Wij werken daarom 

met een lokale coördinator. Hij of zij houdt dagelijks contact met je om te kijken hoe het gaat en je kunt 

deze persoon dag en nacht bellen met vragen of problemen. Deze coördinator onderhoudt ook de 

contacten met de projecten en adviseert de projecten waar mogelijk en waar nodig. Dankzij de 

begeleiding, ondersteuning en ervaring van Travel2Connect kunnen we ervoor zorgen dat de projecten 

kunnen rekenen op goed voorbereide vrijwilligers/stagiaires! 

 

Waar betaal je voor? 

Hier vind je alvast een overzicht waaruit deze kosten zijn opgebouwd. 

Inschrijfgeld: De kosten voor de website, het drukwerk en communicatie en bezoek aan projectpartners in 
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Gambia. 

Intakegesprek, voorbereiding & begeleiding: De (reis)kosten voor een intakegesprek en een goede 

voorbereiding en begeleiding in Nederland en de begeleiding in Gambia. Zowel vanuit Travel2Connect in 

Nederland als op het logeeradres in Gambia word je goed begeleid. De kosten voor jouw begeleider(s) 

worden hiermee gedekt. 

Mentorkosten: Bij een stage. 

Huisvesting & verblijf: Kosten voor je accommodatie met bijbehorende faciliteiten tijdens je 

vrijwilligerswerk/stage. 

Transport: Het vervoer van en naar het vliegveld. 

Introductiedag: Kosten die gemaakt worden voor een introductiedag in Gambia. 

Culturele workshop: Om de Gambiaanse cultuur op een praktische manier beter te leren kennen heb je in 

je vrije weekend de keuze uit een aantal culturele workshops. Wil je er meer workshops bijwonen dan kan 

dat door tijdige opgave en bijbetaling. 
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Kosten 

Om als vrijwilliger aan de slag te gaan betaal je  € 690,-  voor de eerste vier weken. Voor stagiaires € 10,-- 

euro per week extra voor mentorkosten. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Inschrijfgeld €                             50,-- 

Intakegesprek, voorbereiding & begeleiding €                            250,-- 

Mentorkosten per week €                             10,-- 

Vervoer van en naar het vliegveld €                             20,-- 

Verblijf logeerhuis/logement €                            280,-- 

Introductiedag 

(€ 30,- vrijwilligers/stagiaires General Hospital en Fajara Skill Center) 

€                             20,-- 

Deelname culturele workshop €                             20,-- 

Bijdrage projecten stichting Future for Young People €                             50,-- 

Totaal €                              690,-- 

 

Bij een verblijf vanaf 4 weken € 280,-- voor de eerstvolgende 4 weken en vanaf 8 weken 10% korting. 

 

Wat is niet inbegrepen: 

o De vlucht 

o Kosten voor de maaltijden 

o Uitgaven van persoonlijke aard 

o Reis/annuleringsverzekering 

o Kosten voor inentingen en malaria preventie 

o Kosten woon-werkverkeer (afhankelijk van het project)   

o Kosten deelname meerdere culturele workshops (naar eigen keuze) 

o Dagtripjes of reis naar het binnenland (naar eigen keuze) 

o Voorbereidingstraining Stichting Muses 
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Indicatie bijkomende kosten: 

o Vlucht tussen € 300,- en € 800,- afhankelijk van seizoen en luchtvaartmaatschappij. 

o Je kunt wat de maaltijden betreft kiezen uit drie mogelijkheden: 

1. De (westerse) maaltijden worden 3 x daags voor je verzorgd door een speciaal ingehuurde kok. 

De kosten zijn dan; € 2, 50 ontbijt, € 4,- lunch, € 6,- diner p.p.p.d. 

2. Je eet 3 x daags mee van lokaal bereidt voedsel met de bewoners. Dan zijn de kosten €  2,50 p.p. 

per maaltijd 

3. Je zorgt zelf voor ontbijt en lunch maar maakt wel gebruik van 1 x daags een warme maaltijd. 

Dan zijn de kosten €  6,- p.p.p.d. 

o Reisverzekering: ongeveer € 125,- bij verblijfsduur van 3 maanden afhankelijk van de gekozen 

dekking, leeftijd deelnemer en daadwerkelijke verblijfsduur. 

o Malaria preventie: tussen € 5,- en € 17,50 per week, afhankelijk van het merk malaria medicatie.  

o Kosten voorbereidingstraining stichting Muses € 30,-- 

 

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie van gemiddelde bijkomende kosten en kunnen afwijken 

van de werkelijke kosten.  

 

Je hoeft niet meteen het hele bedrag aan Travel2Connect te betalen. Na je bevestiging betaal je 20% van 

je totale reiskosten. De rest van de kosten betaal je 6 weken voor vertrek. Na betaling van de totale kosten 

ontvang je een factuur. 

 

  



28 

Overzicht van wat wij bieden 

Hieronder vind je een overzicht van wat Travel2Connect te bieden heeft voor de kosten die je betaalt. 

 

Voor aanmelding 

o Digitale informatiebrochure 

o Persoonlijk gesprek 

 

Voor vertrek 

o Hulp bij het kiezen van je vrijwilligers/stageproject. 

o Afstemming tussen jou en het project van je voorkeur.  

o Samenstellen van een individueel (reis)pakket. 

o Compleet pakket met informatie. 

o Voorbereidingsdag of nogmaals een persoonlijk gesprek om je goed voor te bereiden. 

o Een mogelijkheid voor een voorbereidingstraining bij stichting Muses. 

o Eigen contactpersoon voor al je vragen. 

o Hulp bij het boeken van je ticket. 

o Hulp bij het kiezen van een goede reisverzekering. 

o Advies bij fondsenwerven, als je dit wilt doen. 

o Wij hebben hiervoor een fundraising toolkit beschikbaar. 

o Digitale informatie voor de thuisblijvers. 

 

Tijdens je verblijf 

o Pick-up van het vliegveld door de lokale coördinator of een betrouwbare partner 

o Introductiedag en bezoek aan het door jouw gekozen project 

o Een warm welkom met allerlei nuttige informatie: over de omgeving, over je contactpersonen, 

belangrijke telefoonnummers en een simkaart (neem een simlock vrije telefoon mee!) 

o Kennismaking met de lokale coördinator en het huisteam, die altijd voor je klaarstaan en ervoor 

zorgen dat je je snel thuis voelt 

o Een Travel2Connect begeleider (Nederlands sprekend), soms persoonlijk aanwezig soms via 

internet vanuit Nederland die je zowel persoonlijk ondersteund en als nodig ook met je stage 
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opdrachten 

o Een lokale begeleider die werkzaam is op de projecten en die je ondersteuning biedt met alle 

inhoudelijke zaken waarmee je te maken krijgt tijdens je vrijwilligers of stage periode 

o Goede accommodatie, eventueel gedeeld met andere vrijwilligers/stagiaires 

o Deelname aan minimaal één culturele workshop in je vrije weekend 

o Travel-mogelijkheden in de weekenden of na je vrijwilligerswerk/stage, eventueel begeleid door 

een betrouwbare lokale partner. 

 

Na thuiskomst 

o Terugkomdag (vrijblijvend) of persoonlijke evaluatie met begeleider om elkaar terug te zien en 

ervaringen uit te wisselen. 
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Goed om te weten voor vrijwilligers en stagiaires! 

Omdat wij begrijpen dat jij niet altijd de beschikking hebt over een 

spaarpot om vrijwilligerswerk of een stage in het buitenland mee te 

bekostigen, willen we je graag helpen bij het maken van een plan om 

fondsen te werven. Naast jouw inzet als vrijwilliger/stagiaire is het 

wenselijk om voor vertrek een extra actie te houden om geld voor 'jouw' 

project in te zamelen. Wij hebben daarvoor een fundraising toolkit beschikbaar die je kunt downloaden op 

onze website. 

 

Goed om te weten voor stagiaires! 
Een stage in het buitenland kost je redelijk wat geld, maar er is ook een mogelijkheid waarbij je enerzijds 

een bemiddelingsbedrag betaalt maar anderzijds een stagevergoeding ontvangt.  

Naast de kosten die je maakt voor jou buitenlandse stage moet je ook rekening houden met indirecte 

kosten, zoals het doorbetalen van je kamerhuur in Nederland en het mislopen van inkomsten van je 

bijbaan. Het is daarom belangrijk niet alleen naar het kosten plaatje te kijken, maar je ook te richten op de 

inkomstenkant. Er zijn immers zaken waarop je geld kunt besparen. Denk hierbij aan een verzekering die 

inentingen dekt, de lagere kosten voor levensonderhoud en de mogelijkheid om gedurende je stage een 

studiebeurs voor uitwonende aan te vragen (dit kan natuurlijk alleen als je nog thuiswonend bent). 

Als je tijdelijk in het buitenland stage loopt, moet je aan bepaalde voorwaarde voldoen om je 

studiefinanciering te behouden. Het is van belang dat je als voltijdstudent ingeschreven blijft staan aan 

een Nederlandse school én dat de stage in het buitenland deel uitmaakt van je opleiding. Ga je voor stage 

naar het buitenland dan kun je een voorschot krijgen op studiefinanciering tijdens je stagemaanden. Je 

kunt je voorschot vijf weken voordat je vertrekt uitbetaald krijgen. Er gelden aanvullende voorwaarden. 

Neem hiervoor contact op met DUO. 

 

Heb je een OV-jaarkaart? Je krijgt een maandelijkse vergoeding voor de tijd dat je je OV-jaarkaart niet 

gebruikt (maar je moet hem dan uiteraard wél even inleveren).  
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Als je een studentenkamer hebt dan kun je die tijdens je verblijf in het buitenland verhuren om zo wat 

extra geld te verdienen en je kamer te behouden. Je kunt het beste je kamer verhuren aan iemand die je 

kent. Pas op: niet alle verhuurders staan onderverhuur toe. 

 

Het is dus belangrijk dat je met de stage coördinator of stage begeleider van je studie of opleiding gaat 

afstemmen of het project in Gambia van jouw keus goedgekeurd kan worden als stage. Overtuig jouw 

stagebegeleider van je voorstel en laat hem of haar alles te lezen wat in deze brochure staat. De 

medewerkers van Travel2Connect zullen er alles aan doen om aanvullende informatie te geven over het 

project van jouw voorkeur en beantwoorden graag eventuele vragen van jouw stagebegeleider. Belangrijk 

om af te stemmen is waar je stage precies aan moet voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

Veel mensen die nooit eerder in Afrika zijn geweest blijken een eenzijdig beeld te hebben van dit 

continent. In de media hoor je voornamelijk berichten over honger en oorlog. Dit beeld doet het echte 

Afrika geen recht aan. Het continent heeft veel te bieden op gebied van cultuur, natuur, parelwitte 

stranden en uitgestrekte savannen. Een kleurrijke en zeer gastvrije bevolking. Natuurlijk is het zo dat 

reizen en verblijven in een ontwikkelingsland zoals Gambia een zeker risico met zich meebrengt. Maar wie 

zijn gezonde verstand gebruikt en zich aan een paar eenvoudige regels houdt, hoeft zich weinig zorgen te 

maken. 

Wat kun je zelf doen 

Uiteraard is het verblijf in een ontwikkelingsland anders dan in Europa en dien je rekening te houden met 

een aantal zaken op gebied van veiligheid, gewoonten en cultuur. Veiligheid heb je zeker voor een deel 

ook zelf in de hand. Wanneer je je aan de volgende regels houdt minimaliseer je de risico's. 
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Enkele highlights: 

o Na zonsondergang niet alleen op pad. Neem geen openbaar vervoer meer, maar neem een van onze 

beschikbare auto´s als je bijv. uit eten wilt. Je vrijwilligerswerk/stage vindt altijd overdag plaats en je 

hebt tijd genoeg om bij daglicht thuis te komen. 

o Weet wat je doet tijdens het nachtleven of het bezoek aan disco's en bars. Wil je graag uitgaan, ga 

dan niet alleen maar altijd met andere bekenden. 

o Berg je spullen altijd goed op, in een afgesloten koffer, en sluit je kamer af. Laat nooit geld of 

waardevolle spullen slingeren. 

o Draag niet te veel geld of waardevolle spullen bij je. Houd de sluiting van je tas altijd voor je en 

binnen je gezichtsveld. Loop niet te koop met je camera of telefoon. 

o Ga niet in op aanbiedingen van zogenaamde 'vrienden' die je mee willen nemen, willen thuisbrengen, 

een lift geven of hun dorp willen laten zien. Travel2Connect heeft een netwerk van betrouwbare 

mensen die deze diensten leveren. 

 

Travel2Connect besteedt veel aandacht aan de veiligheid van vrijwilligers/stagiaires. Een verplicht 

onderdeel is het volgen van een voorbereidingsdag of een persoonlijke afspraak met een Travel2Connect 

medewerkster in Nederland. Daarnaast geven we je eenmaal aangekomen in het land van jou keuze nog 

een introductiedag. Op deze manier bereiden we je goed voor. Voorbeelden van zaken die behandeld 

worden; waar kan je wel en niet komen, wat kun je doen en wat juist niet, hoe zit het met gezondheid, etc. 

Daarnaast is Travel2Connect via haar coördinatoren continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 

Verandert een situatie en wordt deze minder veilig, dan zijn we voorbereid om hier direct op in te spelen. 

Hierin nemen wij geen enkel risico; de veiligheid van onze vrijwilligers/stagiaires staat altijd voorop. 
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Aanmeldprocedure vrijwilligers/stagiaires 

Stap 1. Stuur een e-mail naar info@travel2connect.nl 

Stel een e-mail op met daarin: 

o Een korte introductie/motivatie van jezelf, 

o Het project van jouw voorkeur, 

o Gaat het om een stage; een omschrijving van de eisen vanuit je  

studie (werkzaamheden, verantwoordelijkheden, begeleiding etc.), 

o Gewenste start- en einddatum 

o Jouw CV, met relevante werkervaring en talenkennis. 

 

Stap 2. Wachten op reactie uit de bestemming 

Nadat je een e-mail naar ons gestuurd hebt, is het enkel nog even afwachten. Wij regelen namelijk als 

nodig de verdere correspondentie met het project van jouw keuze, om te achterhalen of de eisen vanuit 

jouw opleiding of ervaring haalbaar zijn. Zodra we weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw 

vrijwilligerswerk/stage op het project, laten we je dit zo snel mogelijk weten. 

 

Stap 3. Aanmelden 

Als jij van ons de officiële ‘go’ voor jouw vrijwilligerswerk/stage hebt gekregen, krijg 

je onze voorwaarden en condities toegestuurd en een gedragscode tegen 

ongewenst gedrag die je ondertekend. Verder willen we een VOG van je ontvangen. 

Als je dit allemaal aan ons terug stuurt kunnen de verdere voorbereidingen van 

start gaan. 
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Petra van den Heuvel 

Albertlaan 16-315 

6029 PN Sterksel 

Tel. 06-42794428 of 00220-7961867 

info@travel2connect.nl 

www.travel2connect.nl 
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