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Bewustwording in NL
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Millenium development goals:



Wereldburgerschap

• Samen

• Verschillen -
overeenkomsten

• Anders is anders

• Interculturaliteit



Scholen voor 
scholen

• €310,- 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 



Xplore 
programma

Vergelijkbaar met andere jaren

Corona regels worden in acht genomen

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



Tijdens (na) corona 
op reis

• Overleg met buitenlandse zaken

• Overleg met chairmen

• En lokale partners

• RIVM richtlijnen volgen



FINANCIËN

€1800,-

Sponsor 
bijdrage

€900,-
eigen 

bijdrage

Bijdrage 
per 

leerling oude 
deelnemers 
290,-



KOSTEN



SPONSOR-
GELD

▪ 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



Natuurlijk is nu 
instappen spannend

• 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.

*voor nieuwe leerlingen 



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 (individueel)

*(annulering 2021+bijdrage 2020= 290,-)

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*

Nieuw Oud

tot 1 december 2020:
€ 0,-

€ 350,00

tot 1 februari 2021: € 0,- € 580,00

tot 1 april 2021: € 510,00; € 800,00*

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

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



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,-
(oude deelnemers + 290,- )

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



HET PROJECT

Ulaanbaatar

Gun Galuut

Nalaikh



ULAANBAATAR

▪ Verblijf in hostel

▪ Wandeling door stad

▪ Bezoek museum

▪ 1e en laatste dag



NALAIKH

▪ Oude mijnwerkersstad - 4 of 5 dagen

▪ Gastgezinnen

▪ Veel armoede – weinig kansen voor bevolking

▪ Wij ondersteunen d.m.v. een summercamp, aanbieden project 
Engels (flinke voorbereiding), veel plek voor crews.

▪ Lunch voor kids



Nalaikh 



Nalaikh 



Summercamp



Engelse activiteiten



Spellen



Certificaten



Gastgezinnen



Gastvrijheid



VELOO FOUNDATION

▪ Leven op de vuilnisbelten van UB

▪ Kindergarten

▪ Vocational training

▪ Summercamp

▪ Bezoek families



Gastvrijheid



Interactie



Summercamp



Contrast



GÜN GALUUT (4-6 DAGEN)

▪ Lokale familie
- 2 dagen
- schapen hoeden
- koken
- brood bakken
- dung verzamelen

▪ Trekking
- 3 dagen
- 15km/dag





Nomadic Family



Helpen op boerderij



Optioneel €12,-



Trekking



Trekkin

g



Trekking



SOURCE OF STEPPE NOMADS

▪ “Normale school” in Mongolië

▪ 3-4 dagen

▪ Gastgezinnen

▪ Sport/spel/crews

▪ Let’s work



Interactie



Gastgezinnen



Let’s work



Mini-Nadaam



• Algemene organisatie door SGE

• Masterclass, trainingsdag, opening

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

• Monitoring en evaluatie

• Vervoer school – Schiphol / Frankfurt v.v.

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

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

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

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

• Een gezamenlijk boek

• Gezamenlijke website: www.global-exploration.nl

• Trainingen

• Reis-en annuleringsverzekering (via LVO)

WAT IS INCLUSIEF?

http://www.global-exploration.nl/


• Paardrijexcursie à €12,- (€4,- per uur + gidshuur)

• Materiaal: Goede wandelschoenen à €60,-

Slaapmatje à €45,-

Slaapzak 5⁰C à €40,-

• Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard

• Te maken kosten voor verkrijgen van visum 

(pasfoto 3 x 4, aanvraag paspoort)

• Inentingen: Ouder dan 19 🡪 DTP €20,50

Hepatitis A en B 2 x €52,20 + Hepatitis A

Buiktyfus : €32,00

Evt Corona Vaccin 

Kosten afhankelijk van eigen via verzekering
• Fooi: €35,- p.p. 

WAT IS EXCLUSIEF?



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



EN NU?

● Vlucht: 11 juli t/m 31 juli *onder voorbehoud 

● Inschrijven mijnSGE
▪ Motivatie & sponsorplan
▪ Inschrijfformulier

● Vóór 16 december (19:00)



MijnSGE

• Digitale omgeving om je SGE-administratie bij te houden









Lid worden van jouw groep!
• Gebruik de code: STE2020

Zoek jouw school en 
gebruik bovenstaande 

code!





Wat moet er nog gebeuren na de selectie?

• Download het inschrijfformulier vanaf MIJNSGE en onderteken dit

• Voeg het inschrijfformulier toe aan jouw account: (JPG of PDF) 

• Pas als het inschrijfformulier is geüpload na de selectie, 

is je inschrijving compleet!





MONGOLIË
Cultuur



MONGOLIË



MONGOLIË
Natuur



MONGOLIË
Natuur



VRAGEN???


