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Opzet 
presentatie

• Een ander jaar….. 

• Info over Global Exploration

• Info over financiën

• Info over de reis

• Info selectieprocedure

• Vragen? 



Een ander jaar………

• Corona zorgt voor nogal wat 
onrust

• Afgelopen zomer geen reizen

• 80% vd leerlingen reist in 2021

• Hopelijk gaat dan alles door



Tijdens (na) 
corona op reis

• Overleg met buitenlandse zaken

• Overleg met chairmen

• En lokale partners

• RIVM richtlijnen volgen



Our goals – our mission

World citizen
Wereldburger stage

Let’s work 
Handen uit de mouwen

Schools for schools 
Scholen voor scholen

Global awareness 
Bewustwording in NL
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Millenium development goals:



SGE focust zich op…..



Wereldburgerschap

• Samen

• Verschillen -
overeenkomsten

• Anders is anders

• Interculturaliteit



Scholen voor 
scholen

• €300,- per leerling gaat 
naar projecten

• (op)bouwen scholen

• Structurele hulp



Let’s work

• een deel van de reis

• Samen met de jongeren daar 
kleine klussen uitvoeren

• Bomen planten

• Playgrounds aanleggen of 
opknappen

• Lokalen verven

• Workshops geven



Global awareness

• Global ambassador: vertel 
jouw verhaal op school

• Vertel jouw verhaal aan 
mensen in je omgeving

• Houd een logboek bij met 
je ervaringen



De groep

• Tussen de 20 en 30 
leerlingen

• 3, 4 of 5 docenten (1 op 7)

• 1 medisch begeleider 
(gezocht door school en 

SGE)



Xplore 
programma

Vergelijkbaar met andere jaren

Corona regels worden in acht genomen

Lastig te voorspellen of en welke 
aanpassingen er ter plekke nodig zijn



Financiën

€1800,-

Sponsor 
bijdrage

€900,-
eigen 

bijdrage

Bijdrage 
per 

leerling

Deelnemers 
2020 

+€290,-



Kosten

Vlucht       €     950,00 

Visum €       50,00 

Vlucht docenten/arts €     200,00 

Verblijf voor NL docenten           €     165,00 

Lokale economie: chauffeur, kok, gids, hotel €     700,00 

Scholen voor scholen €     310,00 

Training €       50,00 

Office €     220,00 

Kleding €       25,00 

Reserve €       30,00 

€ 2.700,00 



€50.000,-

Ca. €90,- p.p.



Natuurlijk is nu instappen spannend

• Aanvullen nieuwe deelnemers = belangrijk voor:
• Kans bieden aan leerlingen

• Mooie groep vormen

• Global Exploration

• Onze partners in de diverse landen

• Laagdrempelig instappen:
• Tot 1 februari 2021 GEEN annuleringskosten

• Daarna beetje bij beetje

We zorgen samen in ieder geval voor een werelds jaar! Together one world.



Nieuw Oud

tot 1 november 2020:
€ 0,-

€ 350,00

tot 1 februari 2021: € 350,- € 600,00

tot 1 april 2021: € 510,00; € 800,00*

bij annulering na 1 april 2021: € 1.200,00 € 1.490,00*

bij annulering na 1 juni 2021: € 2.700,-
€ 2.990,00*

Annuleren nieuwe deelnemers

*(annulering 2021+bijdrage 2020)
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Natuurlijk is nu instappen spannend

• Op 1 april besluiten we of reizen in de zomer haalbaar is

• Zo niet:
1. Kiezen we een andere (veilige) bestemming

2. Kiezen we in overleg een andere periode

3. Wordt alles geannuleerd

• Het Xplore programma is een project  GEEN reis

• Bij niet doorgaan van dit project zijn er wel projectkosten

• De rest wordt geretourneerd



Natuurlijk is nu instappen spannend

Als de hele groep de reis annuleert worden alleen onderstaande 
kosten per persoon in rekening gebracht. Alle overige betaalde 
gelden worden terugbetaald:

Voor nieuwe deelnemers: 

• Organisatiekosten 2021 €270,-

• Annuleren vlucht 2021 €25,-

• Kosten annuleren lokale partner €25,-

€320,-

Dit bedrag mag vanuit sponsorgeld  en/of eigen bijdrage worden 
betaald.



Sponsorgeld

• Gaat niet vanzelf

• Is voor de stage en de 
projecten ter plaatse

• Sponsorplan per leerling

• Sponsorplan naar school

• Sponsorhandboek met best 
practices

• Iedere leerling met inzet 
haalt het benodigde 
sponsorgeld



Wat moet
je doen?

• Voorbereiding
masterclass

• Eigen bijdrage €900,-

• Sponsorgeld = €1800,-

• Drie weken op stage in 
zomervakantie

• De geadviseerde
inentingen laten zetten

• Global ambassadeur

• Kies je voor Xplore, dan 
moet je soms andere
dingen afzeggen!!!!

• Xplore for all fonds



Gastvrijheid, 
ook in 
2021???

• Binnen Global Exploration 
maak je gebruik van de 
gastvrijheid van mensen ter
plekke

• Wij gaan ervan uit dat jij die 
gastvrijheid ook aanbiedt

• In onderling overleg kunnen 2 
gasten 2-3 nachten bij jullie
verblijven

• Periodes kunnen variëren

• Daar een wereldburger, hier
een wereldburger



Wat is 
inclusief?

• Algemene organisatie door SGE

• Masterclass, trainingsdag, opening

• Visum + aanvraag (pasfoto’s en andere
kosten exclusief)

• Monitoring en evaluatie

• Vervoer school – Schiphol / Brussel v.v.

• Vlucht naar land van bestemming v.v., 
inclusief luchthavenbelastingen

• De gehele reis: verblijf, vervoer, 
entreegelden, accommodatie, foerage

• 2 liter drinkwater per dag

• 1 begeleider (docent) per 7 leerlingen, 
daarnaast een medisch begeleider
vanuit SGE

• 3 Xplore T-shirts per deelnemer + 3 voor
jouw buddy

• Een gezamenlijk boek

• Gezamenlijke website: www.global-
exploration.nl

• Slotmanifestatie

http://www.globalexploration.nl/


Wat is 
exclusief?

• Verzekeringen: reisverzekering verplicht; annulerings-
optioneel

• Via school? Doorlopend zelf? 

• Materialen voor Tanzania (richtprijs Decathlon)

• Slaapzak 10⁰ €39,99

• Wandelschoenen (optioneel)  vanaf €50,00

• Reistas €29,99 (of 
backpack €69,99)
Kleding; harembroek, warme trui / fleece trui etc. 

• Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke
aard

• Pasfoto’s nodig voor visum

• Noodzakelijke inentingen. Momenteel wordt
geadviseerd door EASE: (2020)

• Ouder dan 19 → DTP €20,50
Hepatitis A en B 2 x €52,20 + Hepatitis A
Gele koorts: €32,50
Malaria tabletten 29 x €3,- = €87,-

• Fooi: €35,- p.p. 



Medische 
procedure

• Inentingen verplicht bij deelname

• Basisinentingen vóór januari laten 
zetten

• Inentingen en adviezen op maat via 
EASE TRAVEL CLINIC

• Via EASE TRAVEL, gezamenlijk op 
school

• Declaraties afhankelijk van je 
verzekering (CHECK je voorwaarden)

• EASE sponsort alle medische 
materialen voor de medisch 
begeleiders tijdens de reis

• Medisch begeleider geeft medische 
infoavond voor deelnemers en ouders

• Meer info op MijnSGE na inloggen

• Eventueel (goedgekeurd )corona 
vaccin; het advies van de overheid 
wordt gevolgd



Het sponsorgeld verzamel je

voor het project!!!!!!

Kijk naar de voorwaarden op het inschrijfformulier op 
MIJNSGE

Sponsorgeld



Vlucht

Vertrek op: 21 juli 

Terugvlucht op: 11 augustus 

*onder voorbehoud

• Balans voorwaarden, kosten en kwaliteit

• Personal Touch

• Alle vluchten voldoen aan Europese veiligheidsnorm

• Voorbeelden: Turkish Airlines, Ukraine Airlines





Tanzania

Kenia



Programma in 

vogelvlucht



Longido

Zit al jaren in het programma…
- veel interactie
- veel mogelijkheden in omgeving

(sport & spel, blindenschool)
- Maasaï cultuur (speerwerpen, heilige grot)
- Groot tekort aan water
- Let’s work
- Ongeveer 4 dagen















Kipok

Zit al enkele jaren in het programma…
- Meisjesschool, interactie gaat steeds beter
- Prachtige omgeving
- School: geen elektriciteit, gebrek aan water
- Sport, mooie wandelingen
- Educatie, Engels!
- Werk: onderhoud gebouw
- 2 dagen













Singe

Al 5 jaar in het programma 
- Leerlingen en docenten zeer enthousiast
- 1800 leerlingen, veel interactie
- Meer van Babati: nijlpaarden
- Trash hunt bij waterval 
- Grote Maasaïmarkt
- 3 of 4 dagen
- Werk: onderhoud school









Monduli

Al jaren in het programma 
- Leerlingen en docenten zeer enthousiast
- Veel interactie
- Monduli prachtig dorpje
- Rehabilitatie centrum
- Werk onderhoud school















Tarangire NP

- Elephant park
- Afwisselende landschappen
- Baobab
- Big 5















Voorzieningen in Tanzania

Koken !!

Slapen in tenten



Handen uit de mouwen





EN NU?

• Inschrijven kan vanaf nu…

• ELO m.jetten@trevianum.nl

• Toevoegen: motivatiebrief 
en sponsorplan!

• Tot 25 September 23:59

• Bekend making 30 oktober

mailto:m.jetten@trevianum.nl




Ready 2 go ON! 
3 oktober 09.00 – 12.00 uur



Dromen we of kunnen we samen 
dromen verwezenlijken?

Together one world!


