Informatie en reisvoorwaarden voor vrijwilligers Stichting Child Aid.
Vrijwilligers die zich aandienen om hulp te bieden of aangeven mee te willen werken aan de
projecten in Zuid-Amerika of andere landen buiten Nederland en België dienen rekening te houden
met een aantal voorwaarden die gesteld worden door het bestuur van stichting Child-Aid.
Omdat stichting Child Aid uitsluitend werkt met medewerkers die zich inzetten op vrijwillige basis
dient er rekening gehouden te worden met eigen kosten die niet worden vergoed door stichting
Child Aid.
De projecten voor weeskinderen bevinden zich in afgelegen gebieden en de reizen er naar toe zijn
meestal lang en vergen een goede conditie van de reiziger. Ook dient er rekening gehouden te
worden met wisselende weersomstandigheden die het reizen in sommige gebieden kunnen
bemoeilijken.
Het is niet mogelijk om in een keer vanuit Nederland of België naar de bestemming te reizen.
Voor de meeste locatie’s geld dat er meerdere vluchten, bus, trein, boot reizen en soms taxi’s
nodig zijn. Hou dus rekening met een aantal reisdagen en de daarbij behorende kosten ook van
eten, drinken en overnachtingen. Pinnen in deze landen is niet vanzelfsprekend neem daarom
voldoende Contant geld mee liefst in Dollars of de valuta van de desbetreffende landen, Reals,
Boliviano’s. etc.
Afspraken en algemene voorwoorden:
• Vrijwilligers die zich willen inzetten en willen reizen naar een van de projecten van stichting Child
Aid, dienen vooraf om toestemming te vragen aan het bestuur. En in overleg met het bestuur tot
overeenstemming te komen in welke periode er gereisd word en welke werkzaamheden er
worden uitgevoerd.
• Mensen die niet in overleg met het bestuur en zonder toestemming of overeenstemming
afreizen om onze projecten te bezoeken kunnen de toezegging tot de gastenverblijven,
gebouwen en terreinen worden ontzegd. U kunt dan voor uw verblijf gebruik maken van andere
door u zelf te organiseren voorzieningen zoals eventueel een hotel of pension. De kosten
daarvoor kunnen niet worden verhaald op stichting Child Aid.
• Van onze vrijwilligers word verwacht dat er een overzichtelijke administratie word bijgehouden
van de uitgaven die voor rekening zijn van stichting Child Aid. Dit is nodig om verantwoording af
te kunnen leggen aan onze sponsoren.
• Om de budgetten goed te kunnen monitoren dient er vooraf periodiek een begroting te worden
overlegd met de penningmeester en eventueel het bestuur. Onverwachte kosten kunnen in
overleg worden meegenomen in de begroting.
• Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de facilitaire voorzieningen van stichting Child
Aid, zoals de bebouwing, eventuele verbouwingen, gronden omheiningen tuinen met bomen en
planten en bijgebouwen. Dienen te worden uitgevoerd in goed overleg en met goedkeuring van
het bestuur.
• Graag ontvangen wij de gegevens van de contact personen van uw thuisfront, met wie we
eventueel contact op kunnen nemen in geval van calamiteiten.
Reis en verblijfkosten waar vrijwilligers rekening mee dienen te houden die voor eigen
rekening zijn.
• Kosten voor het aanvragen van een geldig paspoort en bijbehorende kosten zoals pasfoto’s ect.
deze moet minmaal nog 3 mnd. geldig zijn bij terugkomst.
• Mensen die langer dan 30 dagen verblijven in b.v. Bolivia dienen in sommige gevallen tijdig een
aanvraag voor verlenging in te dienen bij de desbetreffende migratiedienst en/of ambassade.
Ook hieraan zijn kosten verbonden denk hierbij b.v. aan uw reiskosten naar een grotere stad en
kosten die in rekening kunnen worden gebracht door officiële instantie’s om de betreffende
documenten op te maken. Ook kan er gevraagd worden om een verklaring van goed gedrag
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• Kosten voor eventuele verplichte vaccinatie’s zoals gele koorts. sommige vliegmaatschappijen
kunnen je weigeren als er niet is voldaan aan de verplichte vaccinatie’s.
• Stichting Child Aid heeft een beperkte doorlopende reis verzekering deze is niet toereikend voor
alle vrijwilligers, vraag daarom tijdig na of je in aanmerking komt om er gebruik van te maken.
• Controleer voor je vertrek of je eigen reis verzekering een wereld-dekking heeft en eventueel
welke kosten er vergoed worden, zoals tandarts en ziekenhuis kosten.
• Kosten die verbonden zijn aan het meenemen van bagage en eventuele extra bagage zoals een
extra koffer met hulpgoederen, deze kunnen behoorlijk oplopen denk hierbij aan:
• Taxi’s, bagage kruiers op luchthavens en busterminals, sommige busmaatschappijen in ZuidAmerika kunnen extra kosten in rekening brengen.
• Het huren van een bagage kluis in sommige hotels of jeugdherberg.
• Bijkomende verzekering voor eventuele waardevolle voorwerpen zoals, telefoons film en foto
apparatuur, laptop’s e.d. apparatuur.
• Kosten voor persoonlijke verzorging, zoals: zeep, shampoo, reis wasmiddel, zonne-creme, deet
(antimug), lippenbalsem, vitamine’s, maandverband, condooms, EHBO set met betadine
pleisters, zalf tegen voetschimmel, klamboe, regenponcho’s / kleding, anti bacteriële zeep,
scheer spullen (hou er rekening mee dat er niet overal elektriciteit is). WC papier, papieren
zakdoekjes, vochtige toilet doekjes, tandpasta, tandenborstels. ect.
• Vrijwilligers die medicatie gebruiken moeten er rekening mee houden dat misschien niet alle
medicijnen overal verkrijgbaar zijn en deze eventueel meegenomen moeten worden van huis uit.
In sommige gevallen moeten die bij de douane aangegeven worden als declaratie samen met
een voorschrift van uw huis art of behandelend arts. (overleg dit met uw huis arts!) En raadpleeg
eventueel welke medicijnen er het land mee in mogen.
• Internationaal rijbewijs + pasfoto’s, deze kan je aanvragen bij ANWB reiswinkels.
• Als er gezamenlijk gereisd word zijn er kosten die misschien gedeeld kunnen worden zoals
taxi’s, eventueel eten en drinken en dagelijkse boodschappen voor de periode die nodig zijn voor
het verblijf in een van de gastenverblijven van stichting Child Aid. Denk hierbij ook aan was middel, huishoudelijke schoonmaak middelen en kosten voor gas water en elektriciteit.
• Bankkosten voor afhalen van geld, in het buitenland worden vaak extra kosten in rekening
gebracht. De plaatsen waar we op dit moment werken hebben in de buurt geen bank waar geld
afgehaald kan worden. Afhankelijk van waar je verblijft is er binnen een straal van 120km tot 25
km een bank met een geld automaat.
• Stel dat er door een ongeval een ziekenhuis opname noodzakelijk is moet er vaak direct contant
ter plaatse worden betaald voor alle medische handelingen en materialen. afhankelijk van de
complicatie’s moet er eventueel ook gereisd worden naar een grotere stad.
• Soms is het noodzakelijk om langere tijd in een grotere stad te zijn, ook dan zijn er kosten voor
hotels en taxi’s eten en drinken en eventueel een wasserij om kleren te kunnen wassen.
• Telefoon en internet kosten, als er gebeld word met een Europese provider kunnen de kosten
flink oplopen. Vaak kan je ter plaatse een telefoon kaart kopen.
• Het versturen van eventueel post aan familie leden in Europa.
• De thuis doorlopende kosten zoals vaste lasten en inkomsten verlies en eventuele opvang van
huisdieren, tijdens de periode van uw verblijf in het buitenland.
Praktische tips en reis spullen die vaak nodig zijn!
• Contant geld in Dollars of het desbetreffende land.
• Teenslippers.
( tegenvoetschimmel en soms onhygiënische badkamers etc.)
• Imodium
• aspirine, paracetamol.
• zaklantaarn en/of hoofdlamp.
• wereldstekker.
• Dekbed sloop van katoen.
• reizigers handdoeken.
• nagelschaartje.
• Opladers en/of powerbank voor gsm, laptop ect.
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Handwas gel.
toiletbril hoes.
Dextro energie snoepjes.
Prikweg.
tea tree oil.
Double douche shampoo.
Reis fleece dekentje.
Wegwerp huishandschoenen.
Brillen poetsdoekjes, lenzen vloeistof en toebehoren.
schrijfgerei notitieblok.
waslijntje met knijpers.
Belangrijke telefoonnummers en adressen van het thuisfront.

Wij hopen hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt om alles goed te laten verlopen.
Voor verdere vragen of uitleg kan er contact opgenomen worden via onderstaande gegevens.
Mauritsstraat 30
4441BA
Ovezande
Nederland
Tel:+31(0)621216645
E mail:info@child-aid.nl
KvK: Amsterdam 34161215
IBAN: NL21 INGB 0673 959619
ANBI: 810207709.
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