




Culture clash

Apartheid pas 30 jaar geleden afgeschaft!







Xplore 2022, de eerste reizen 
sinds corona?

• Hoe gaat komend jaar er uit zien?

• Kunnen we de hele wereld over?

• We gaan er voor, jullie ook?



Opzet presentatie 

• Doelen Global Exploration

• Financiën 

• Coronasituatie

• Het programma ter plekke

• Gezondheid

• Verzekeringen

• Bagage: Wat mee te nemen?

• Hoe verder?

• Vragen? 



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





SGE focust zich op…..



Wereldburgerschap

• Samen

• Verschillen -
overeenkomsten

• Anders is anders

• Interculturaliteit



Scholen voor 
scholen

• €310,- per leerling gaat 
naar projecten

• (op)bouwen scholen

• Structurele hulp



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 6)

• 1 medisch begeleider 
(gezocht door school en 
SGE)



Financiën

€1800,-

Sponsor 
bijdrage

€900,-
eigen 

bijdrage

Bijdrage 
per 

leerling



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 



Ca. €90,- p.p.



Wij geloven in reizen in 2022…..

• Maar wat als het toch niet door kan gaan?

• We kijken 2 maanden voor vertrek

• Eventueel een back-up-bestemming

• Deelnemers mogen dan annuleren voor €320,- per persoon

• Dit mag uit sponsorgeld

• Dit zijn: 
• organisatiekosten voor Global Exploration

• Trainingen

• annuleren van de vlucht 

• tegemoetkoming aan onze lokale partners



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



Sponsorgeld

•Gaat niet vanzelf

• Is voor de stage en de projecten ter plaatse

•Sponsorplan per leerling

•Sponsorhandboek met best practices

• Iedere leerling met de juiste inzet haalt het 
benodigde sponsorgeld



Johannesburg

Kaapstad

Vertrek: 2 juli 



Johannesburg

• Liv Lansaria Community Project

• Maarten Bollen

• ‘s Ochtends klusjes op terrein

• ‘s Middags meedraaien in naschools programma

• Indemnity form















Johannesburg



Jo’burg Pilanusberg



Kaapstad - Bonteheuwel

• Bezoek en programma met Bonteheuwel HS

• Homestays bij buddies Bonteheuwel & Mama’s 

• Sport, spel, lesbezoeken

• Samenwerken met jeugd Keep them Safe



Bonteheuwel High School







Kaapstad – Lion’s head



Kaapstad - Robbeneiland





• 2/3 dagen

• Buitenwijk van Kaapstad (Kuilsrivier) 

• Dag 1: Kennismaken / rondleidingen / Sport en Spel 

• Dag 2: Dance battle / crew program

• Slapen op school

• Veel buddy contact

Soneike Secondary







• 3 dagen

• Stellenzicht Secondary school (Jamestown) 

• Dag 1: Kennismaken + Sport en Spel op Primary School

Jamestown township tour

• Dag 2: Wildernis Experience (Hike + Camp)

• Dag 3: Evaluation en retour Cape Town

• Slapen op school

• Slapen in tent

Usiko







Dus…
• 2 middelbare scholen

• 2 sociaal-culturele projecten

• 1 life-changing event

• Veel sport en spel

• Diepgaand inkijkje in 
modern Zuid-Afrika

• Veel uitwisseling met buddy’s 

• Apartheid

• Natuur

• Heeeeeel veeeeel cultuur



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
• Verzekeringen: reis- en annuleringsverzekering via school.
• 2 liter drinkwater per dag
• 1 begeleider 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 mee te nemen? 
(Exclusief!)

(lijst niet volledig, check paklijst)

• Slaapzak + slaapmatje

• Eigen medicijnen

• Paspoort (6mnd geldig na reis)

• Reisapotheek (samen met anderen)

• Schoenen die fijn zitten/lopen

• Sportschoenen

• Zeep handwas

• Hoofdlamp

• Kleine cadeautjes (4) (zie youtube SGE)

• Werkhandschoenen



Wat is exclusief?

• Verzekeringen: reisverzekering verplicht; annulerings- optioneel
Doorlopend zelf? 

• Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard
• Pasfoto’s nodig voor visum
• Noodzakelijke inentingen. Momenteel wordt geadviseerd door EASE: (2019)

DTP (pas vanaf 19 jaar): €26,50
Hepatitis A en B €125,-
Buiktyphus €36,-

• Optioneel (derde inenting A + B) €62,50
• Covid-19 Inenting 

• Fooi: €35,- p.p.



Medische procedure

• Inentingen verplicht bij deelname

• Inentingen en adviezen op maat via EASE TRAVEL CLINIC

• Via EASE TRAVEL, gezamenlijk

• 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



COVID-19 vaccinatie

• Wij hebben als stichting geen oordeel over wel of niet vaccineren

• SGE wil wel een zo hoog mogelijke veiligheid voor deelnemers en 
onze lokale partners

• Daarom is de COVID-19 vaccinatie verplicht (net als de andere 
vaccinaties)

• De medisch begeleider van de groep zal dit bekijken

• Als iemand hierover vragen heeft kan dit na deze presentatie worden 
besproken



• Inschrijven kan vanaf nu…
• www.global-exploration.nl→MijnSGE
• Vul de eerste 20% in
- Persoonlijke gegevens
- Persoonlijke introductie (Engels)
- Persoonlijke motivatiebrief
- motivatiebrief uploaden
- Sponsorplan
- Geschikte pasfoto 
•Word lid van de juiste groep CIOS2022

•Deadline …..

EN NU?

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






MijnSGE: CIOS2022

• Digitale omgeving om je SGE-administratie bij te houden



Dromen we of kunnen we samen 
dromen verwezenlijken?

Together one world!


