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Projects Abroad is een unieke organisatie die mensen van alle 

leeftijden in staat stelt om een geweldig buitenlandavontuur aan 

te gaan. Dat kan als vrijwilliger zonder enige ervaring, maar ook 

in de vorm van een stageproject. Iedereen vanaf zestien jaar 

is welkom op een van onze projecten in Afrika, Azië, Latijns-

Amerika, de Pacific of, dichterbij, Oost-Europa. En binnen onze 

goed begeleide groepsreizen kunnen jongeren vanaf 12 jaar 

deelnemen. Vrijwilligers hebben de mogelijkheid zich persoonlijk 

te ontwikkelen, maar zij leveren nadrukkelijk ook een bijdrage aan 

de organisatie en de gemeenschap waarin zij werkzaam zijn.

 

Ons aanbod is uiterst gevarieerd, bijvoorbeeld: sociale projecten

in Ghana, natuurbehoud projecten in Zuid-Afrika of 

onderwijsprojecten in Nepal. Projects Abroad biedt zelfs 

archeologische projecten aan in de historische Inca nederzettingen 

in Peru. 

In alle gevallen streeft Projects Abroad niet alleen naar het 

aanbieden van vrijwilligersprojecten maar hopen we ook dat 

onze vrijwilligers actief bijdragen aan een culturele uitwisseling 

tussen westerse landen en ontwikkelingslanden. We geloven dat 

die uitwisseling van zeer groot belang is voor de toekomst van 

onze planeet. Om die culturele uitwisseling zo goed mogelijk te 

realiseren wonen onze vrijwilligers in het merendeel van onze 

bestemming bij een gastgezin. Een gastgezin biedt niet alleen 

een unieke kennismaking met een andere cultuur maar de 

gastouders, en vaak broertjes of zusjes, beiden ook een thuis ver 

van huis. 

Als organisatie zijn we constant in ontwikkeling om onze projecten 

te verbeteren en de impact van onze vrijwilligers te vergroten 

en inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn onder andere de project 

Management Plannen voor opgesteld, zodat vrijwilligers weten 

aan welke doelstellingen er wordt gewerkt. Ook is er een Global 

Impact Database uitgerold, welke wordt gebruikt door vrijwilligers 

om verzamelde gegevens en data omtrent activiteiten te 

registreren. Deze database stelt ons in staat te zien welke impact 

er wordt gemaakt, hoeveel mensen we bereiken, welke trend er 

zich voordoen en waar er nog aandacht maar uit moet gaan. 

Projects Abroad in het kort
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Ook levert het input voor ons jaarlijkse Global Impact Report, 

welke gedetailleerd laat zien wat er is bereikt. Een greep uit de 

prestaties van het afgelopen jaar vindt je op pagina 10.

De mensen die kiezen voor vrijwilligerswerk op een van onze 

projecten zijn veelal jongeren die een tussenjaar nemen en 

studenten die ervaring op willen doen die ze kunnen gebruiken 

tijdens of na hun opleiding. Maar ook avonturiers die hun vakantie 

op een bijzondere manier willen besteden, mensen die nadenken 

over een carrièreswitch en gepensioneerden die tijd en ervaring 

op een bijzondere manier in willen zetten hebben wij mogen 

verwelkomen op onze projecten. 

Naast de reguliere vrijwilligersprojecten zijn er ook projecten voor 

professionals. Deze projecten zijn gericht op recent afgestudeerden 

en professionals die graag vrijwilligerswerk willen doen waarbij ook 

hun kennis en ervaring kan worden ingezet.

Projects Abroad is een onafhankelijke, openbare en internationale 

organisatie. Het eerste kantoor opende in 1992 in Engeland 

haar deuren en sinds 2005 is er ook in Nederland een team van 

Projects Abroad aan het werk. Wij zijn medeoprichter van de non-

profitorganisatie „Year Out Group“ (Verenigd Koninkrijk) en lid van 

de NGO “International Volunteer Programs Association – IVPA” 

(Verenigde Staten).

Wij willen met Projects Abroad het begrip ‘gap year’, een tussenjaar, 

in Nederland en Vlaanderen populairder maken. Een tussenjaar is 

een geweldige uitdaging en een onvergetelijke ervaring. Leven en 

werken in een ander land met een andere cultuur verbreed ieders 

horizon. Daarnaast doen onze vrijwilligers veel ervaring op waar zij 

in hun verdere professionele leven baat bij hebben.

 

Projects Abroad is, met meer dan 100.000 vrijwilligers wereldwijd 

die hun steentje hebben bijgedragen, een van de belangrijkste 

vrijwilligersorganisaties ter wereld!
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Voor vrijwel al onze programma’s zijn geen bijzondere kwalificaties vereist. Iedereen die enthousiast is en niet bang om zijn 

handen uit de mouwen te steken is bij ons meer dan welkom. Ook scholieren mogen met ons mee; de minimumleeftijd voor veel 

projecten is zestien jaar, maar bij de goed begeleide groepsreizen kunnen ook jongeren vanaf 12 jaar deelnemen.. Omdat er geen 

maximumleeftijd geldt is de oudste vrijwilliger die we hebben mogen verwelkomen 80 jaar.  

De vrijwilliger is vrij om het programma te kiezen waarvoor hij of zij zich wil inzetten, mits er op dat moment plaatsen beschikbaar 

zijn. De startdatum en de verblijfsduur bepaalt de vrijwilliger zelf. In deze opzet zijn wij uniek.

Eenmaal in het land van bestemming aangekomen kunnen onze vrijwilligers rekenen op fulltime ondersteuning van onze lokale 

staf, 24 uur per dag en 7 dagen per week zijn zij bereikbaar. Niet alleen voor noodgevallen maar ook voor vragen, opmerkingen, 

tips en om leuke dingen mee te doen. Deze werknemers zijn allemaal in dienst bij Projects Abroad en kennen het land. Daardoor 

kunnen zij snel en adequaat handelen mochten zich problemen voordoen. Wij organiseren alleen programma’s in politiek stabiele 

landen zodat onze vrijwilligers geen gevaar lopen. Onze lokale kantoren zorgen ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van de 

veiligheidsrisico’s in de landen waar wij projecten hebben lopen.

Voor sommige projecten, bijvoorbeeld de projecten voor professionals of bepaalde medische projecten, is specifieke ervaring 

vereist. Over het algemeen zijn echter alle vrijwilligers welkom, want dankzij goede, lokale begeleiding denken we dat iedereen een 

positief verschil kan maken. Ook als je geen ervaring hebt. 

Waarom Projects Abroad een unieke organisatie is

Onze vrijwilligersprojecten

• Argentinië

• Belize

• Bolivia

• Cambodja

• China

• Costa Rica

• Ecuador

• Ethiopië

• Fiji

• Filipijnen

• Ghana

• Italië

• Jamaica

• Kenia

• Madagaskar

• Marokko

• Mexico

• Mongolië

• Myanmar

• Nepal

• Peru

• Roemenië

• Samoa

• Senegal

• Sri Lanka

• Tanzania

• Thailand

• Togo

• Vietnam

• Zuid-Afrika

Projects Abroad heeft uiteenlopende projecten in vele bestemmingen wereldwijd. Zowel in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Pacific 

als Oost-Europa.
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Dankzij onze zeer individuele benadering bij het organiseren van 

de projecten kunnen wij de persoonlijke wensen en vaardigheden 

van de vrijwilligers afstemmen op de behoeften en de capaciteiten 

van onze partnerorganisaties. Onze vaste teams die op elke 

bestemming actief zijn spelen een hoofdrol in dit proces. Het is 

hun werk om een project te vinden dat door beide partijen als 

positief ervaren wordt. Al onze projecten zijn uniek maar kunnen 

wel opgedeeld worden in thema’s.

In overleg is er heel veel mogelijk. Al onze projecten kunnen in 

principe geschikt gemaakt worden voor stages van studenten van 

uiteenlopende opleidingen. Wij vragen altijd om de eisen van de 

opleiding en de verwachtingen van de student. In overleg met 

het project waar de student heen zou willen en ons kantoor ter 

plaatse komen wij meestal tot goede afspraken over de stage-

eisen en doelen.

• Sociale zorg

• Lesgeven

• Natuurbehoud & Milieu

• Bouwen

• Recht & Mensenrechten

• Gezondheidszorg

• Microkrediet

• Sport

• Journalistiek

• Archeologie

• Landbouw

• Creatieve vorming

• Cultuur & Samenleving

• Internationale

   ontwikkeling

• Diergeneeskunde & 

   Dierenverzorging

• Business

• Spaans

• Engels

• Frans

• Arabisch

• Amhaars

• Quechua

• Sinhalees 

• Twi

• Patois

• Mandarijn

• Tamazight

• Mongools

• Wolof

• Swahili

• Ewe

• Vietnamees

• Roemeens

• Samoaans

• Cebuano

• Malagasi

• Khmer

• Ga

In veel landen bieden wij naast vrijwilligersprojecten ook taalcursussen aan. Dit doen wij omdat wij geloven dat taalbegrip bijdraagt 

aan de culturele uitwisseling en ervoor zorgt dat vrijwilligers meer kunnen halen uit hun project en hun tijd bij het gastgezin. Dit 

kunnen zij tijdens of voor de werkzaamheden op onze projecten doen. Wij hebben formules van veertien, dertig of zestig lesuren 

waarin onze vrijwilligers les krijgen van een gediplomeerd docent. Wij bieden o.a. de volgende talen aan:

Stages

Taalcursussen
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Projects Abroad heeft aparte projecten opgezet voor professionals, 

zodat zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten binnen een 

project. Kennis en ervaring die onze enthousiaste jongere 

vrijwilligers niet kunnen bieden maar die hard nodig zijn op de 

armste plekken ter wereld.

Geschoolde mensen met unieke kwaliteiten die een tijdje vrij 

nemen, gepensioneerden die een bijzondere reis willen maken 

of harde werkers die op zoek zijn naar een bijzondere manier om 

de vakantie te besteden, zijn meer dan welkom op een van onze 

projecten voor professionals. Zij kunnen hun kennis en ervaring 

inzetten om projecten te verbeteren, lokaal personeel te scholen 

en jongere vrijwilligers te begeleiden. Ook zijn wij er van overtuigd 

dat de professionals veel kunnen leren over hun werkveld in de 

bestemming waar zij werkzaam zijn. 

Elke bestemming heeft andere mensen nodig. Professionals 

worden ingezet op projecten binnen landen waar hun specifieke 

ervaring het meest nodig is. Zo is een van onze projecten in 

Ghana bijvoorbeeld op zoek naar professionele websitedesigners, 

terwijl in Thailand biologen hard nodig zijn voor advies. 

Alle mogelijkheden voor professionals staan op de website 

vermeld. Daarnaast is ons kantoor altijd bereikbaar voor vragen 

of wanneer u aanvullend materiaal nodig heeft. 

Projects Abroad voor professionals 
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Deelnamekosten

Inbegrepen bij de deelnamekosten voor ieder project:

Tevens inbegrepen ondersteuning voor vertrek:

Na terugkomst krijgen vrijwilligers:

Projects Abroad is een zelfstandige organisatie die niet afhankelijk is van fondsenwerving of subsidies van de overheid om onze 

sociale doelen te bereiken. Wij vragen ook geen financiële bijdrage van onze 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. We vinden het ook belangrijk dat onze vrijwilligers goed voorbereid en begeleid op reis gaan. Bij de kosten die een vrijwilliger 

betaalt, is het volgende inbegrepen:

 • Projectmaterialen en toegang tot onze eigen 

databases en resources

 • Accommodatie

 • 3 maaltijden per dag

 • Transfer van en naar de luchthaven

 • Vervoer van en naar het project

 • Complete reisverzekering

 • Introductie en rondleiding na aankomst in de 

bestemming

 • Toegang tot ons lokale kantoor met beschikbaar 

internet

 • Een aangewezen supervisor op de projectlocatie

 • Workshops en training van ons ervaren lokale 

personeel

 • Organisatie van sociale activiteiten voor alle 

vrijwilligers

 • Assistentie bij een noodgeval via ons 

internationale noodnummer

 • Bij groepsreizen zijn ook de georganiseerde 

weekendactiviteiten inbegrepen

 • De jongerenreizen en de jeugdreizen worden 24/7 

begeleid door ervaren medewerkers

 • Voor Natuurbehoud projecten – Oceaan & Duiken 

is ook inbegrepen: het behalen van een PADI 

duikcertificaat en gebruik van het duikmateriaal 

tijdens het project.

 • Hulp tijdens de voorbereidingen van een 

gespecialiseerde Volunteer Advisor

 • Instructies en benodigde documenten voor de 

visumaanvraag (indien nodig)

 • Een voorbereidingstraining voor vrijwilligerswerk 

bij Stichting Muses

 • Een persoonlijke MyProjectsAbroad website met 

alle benodigde informatie over de bestemming, 

project en accommodatie

 • Een online culturele voorbereidingstraining

 • Hulp bij fondsenwerving, waaronder een 

persoonlijke fondsenwervingspagina

 • Toegang tot onze besloten social media groepen, 

om in contact te komen met andere vrijwilligers en 

informatie uit te wisselen.

 • Een deelnamecertificaat

 • Toegang tot ons alumni netwerk en speciale 

kortingen
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Hoe wordt de bijdrage besteed?

Al ons werk wordt voor 100% gefinancierd door de bijdrage van vrijwilligers. 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.

Bij de organisatie van vrijwilligerswerk komt meer kijken dan in eerste instantie wordt verwacht. De deelnamekosten omvatten daarom niet 

alleen de kosten die gelinkt zijn aan de aanwezigheid van de vrijwilliger op het project, maar een deel hiervan gaat ook naar andere uitgaven 

die nodig zijn om te zorgen dat we onze sociale doelen kunnen behalen en projecten duurzaam en waardevol blijven.

We willen zo transparant mogelijk zijn over hoe we deze bijdrage besteden, maar het is niet mogelijk om per individuele vrijwilliger de exacte 

details hiervan weer te geven. We kunnen echter wel de gemiddelde percentages geven van onze totale uitgaveposten en dit zo duidelijk 

mogelijk toelichten.

Een kort overzicht waar het geld naartoe gaat:

Deze percentages geven het gemiddelde weer van al onze projecten en zijn gebaseerd op onze cijfers uit 2014. Afhankelijk van het land van 

herkomst, de tijd van het jaar, het type project en andere factoren, kunnen deze cijfers verschillen van project tot project. 

Voor meer informatie over de prijzen en het betalen voor vrijwilligerswerk kunt u terecht op onze website: www.projects-abroad.nl/
waarom-betalen

22% Indirecte kosten voor je
vrijwilligerswerk

13% Organisatiekosten

7% Overschot inkomsten 
na aftrek kosten

5% Belastingen

29% Directe kosten voor je
vrijwilligerswerk

24%Werving en
communicatie

http://www.projects-abroad.nl/waarom-betalen
http://www.projects-abroad.nl/waarom-betalen
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ton afval is verzameld  

Wildstrikken zijn verwijderd in Botswana en Kenia ter bescherming 
van wilde dieren

Koralen zijn gekweekt op het Natuurbehoud project in Thailand

rechtszaken zijn met succes afgerond binnen het Recht & 
Mensenproject in Zuid-Afrika

mannen en vrouwen in Ghana konden binnen het Microkrediet 
project een eigen zaak opstarten!

mensen kregen informatie over een gezonde leefstijl

mensen namen deel aan een medische outreach

waarvan 10.000 werden geplant in één dag!

bomen zijn wereldwijd geplant, waarvan 13.000 bomen in het 
regenwoud van Madagaskar

eieren van schildpadden zijn verzameld in Mexico en met succes 
vrijgelaten in de oceaan

De prestaties van Projects Abroad

 1800

435

449

221

6350

> 37.000

38.000

16

90.000

13,1

De bijdrage die vrijwilligers leveren aan onze projecten zijn voor een groot deel niet in cijfers uit te drukken. Voor een indruk wat er wereldwijd 

wordt gedaan, hebben we een korte opsomming van de resultaten die in de afgelopen periode zijn behaald.



Foto’s en ervaringen van 
vrijwilligers
Zowel Nederlandse als Vlaamse vrijwilligers gaan met 
Projects Abroad mee. Neem contact met ons op als u 
specifiek (beeld) materiaal wenst te ontvangen. 

Contactpersoon Pers
Claartje van Wayenburg
Director Projects Abroad Nederland
Telefoon: +31 (0) 78 6 13 13 56
           +32 (0) 38 08 30 52
claartje@projects-abroad.nl

      @projects_abroad

www.projects-abroad.nl

www.projects-abroad.be


