
Wat willen we in De reis van je Leven? 

• zien en meemaken hoe ze daar leven 
• hoe gaan ze daar met dingen om 
• verbreding van mijn kijk op de wereld 
• projecten die werken met jongeren of kinderen 

zien en er aan meewerken 
• hoe kijken zij tegen ons leven aan 
• als onderdeel van het traject ook: geld bij elkaar 

krijgen en doneren 
• Na terugkeer in Nederland hier mensen vertellen 

wat we hebben meegemaakt en hen 
aanmoedigen ook hun steentje bij te dragen. 



Doel van DARE2GO / SBOS subsidie: 

• Dit programma inspireert, traint en begeleidt 
jongeren 

• om zichzelf en daarnaast ook andere mensen 

 intensief te informeren 

 een mening te laten vormen over 

 en aan te zetten tot actie voor internationale 
samenwerking 

• En daar ook organisaties uit hun eigen 
netwerk bij te betrekken. 



2. Het traject en de kosten 
• De reis 

Kenia: 3 tot 4 weken:  ± 15 juli – 10 augustus 2012 
India:  6 weken:  ±   8 juli – 18 augustus 2012 

– Wat ga je doen in die weken? Komt straks. 

• Reis is onderdeel van een traject: 
– Voorbereidingsweekenden + 1 weekend na de reis 
– Gezamenlijke sponsoractiviteiten voor bijdrage in de kosten van 

de reis + voor de projecten 
– Na de reis: 9 dagen vrijwilligerswerk voor de projecten hier in 

Nederland; je kunt je eigen netwerk hierbij gebruiken 

• Kosten: ongeveer EUR 1200 
 dankzij DARE2GO met financiële ondersteuning uit de 

Subsidiefaciliteit voor Burgerschap & Ontwikkelings-
samenwerking (SBOS) van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

• Wat met DARE2GO ook kan: meeleven en meehelpen in 
andere projecten en landen; stages van 2 tot 8 maanden. 



De kosten 

• De helft hiervan is eigen bijdrage 
• De andere helft door sponsoracties 
• Het hele programma kost je flink wat tijd, maar is wel 

heel leuk. 

omschrijving 

 Kisumu 

(EUR)  

 Madurai 

(EUR)  

ticketkosten      1.100       1.000  

additionele reisverzekering,  

vaccinaties, malariatabletten         250          200  

Visa          50           99  

3 weekends vooraf + 1 na de reis         170          170  

verblijfkosten, eten, lokale reiskosten (Kenia 4 

weken; India 6 weken)         325          325  

Totaal      1.895       1.794  

Subsidie 50% van ticket,visa,medisch         700          650  

Het kost jou ongeveer:      1.195       1.145  



De voorbereidingsweekenden met 
DARE2GO: 

• Kennismaking 
• Motivatie, zelfreflectie en verwachtingen 
• Ontwikkelingssamenwerking  

Millenium Ontwikkelings Doelstellingen 
Mensenrechten 
Feitelijke situatie van armoede en ongelijke kansen in India en Kenia en 

hoe ontwikkelingsprojecten daar iets aan proberen te doen 
Armoede en ongelijke kansen in Nederland 

• Interculturele communicatie en leven in een andere cultuur 
• Geloof en zingeving in India, Kenia en Nederland 

Wat raakt je, jouw bronnen van inspiratie 

• Kwaliteiten, feed-back ontvangen en geven 
• Projectkeuze, samenwerken in een groep 
• Organiseren sponsor activiteiten 
• Praktische zaken 
• Gezondheid en veiligheid 



Voor wie is het 

• Afkomstig uit gebied in of rond de Haarlemmermeer 

• Leeftijd 18 – 25 jaar  

• Jongeren die zich in willen zetten voor kans-arme 
mensen en zelf willen bijdragen aan een betere 
wereld 

• Bereidheid mee te doen aan voorbereiding en  
aan 9 dagen vrijwilligerswerk voor de projecten na 
afloop. 


