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AANMELDINGSFORMULIER projectreis 2021 Stichting H.O.P.E. in South Africa
Achternaam
(zoals vermeld in paspoort)
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon/Mobiel
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Paspoortnummer

Geldig tot:

Zorgverzekeraar

Polisnummer:

Heb je een doorlopende reisverzekering met werelddekking en
dekking voor vrijwilligerswerk?
Contactgegevens thuisfront
Naam 1e contactpersoon:

Ja/nee

Naam 2e contactpersoon:

Relatie:

Telefoonnummer:

Relatie:

Telefoonnummer:

(Laatste) beroep
Ervaring met eerdere projectreis?

Ja/nee

Zo ja, met welke organisatie?

Beschik je over een EHBO/BHVcertificaat?
Lid van kerkgenootschap

Ja/nee

Zo ja, welke?

Gezondheid

Gebruik medicatie

Ik beschik over een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en
ben in staat om gedurende de projectreis plm. 8 uur per dag een
actieve bijdrage te leveren aan de uit te voeren activiteiten.
Ja/nee
Zo ja, welke?

Dieetvoorschriften

Ja/nee

Maat T-shirt

Ja/nee

S

Ja/nee

Zo ja, met welke voorschriften moet zoveel mogelijk rekening gehouden
worden?
M
L
XL
XXL
XXXL

Hierbij meld ik me aan als deelnemer aan de projectreis 2021.
Ik ga akkoord met de hierna beschreven afspraken. De Stichting H.O.P.E. mag de door mij verstrekte
gegeven gebruiken voor een goede organisatie van de projectreis en indien daarvoor noodzakelijke
gegevens verstrekken aan derden.
Datum

Handtekening
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INFORMATIE voor deelnemers projectreis Stichting H.O.P.E in S.A.
Deze informatie is bedoeld om je te informeren over allerlei praktische zaken die belangrijk zijn voor
een beslissing over een eventuele deelname aan de projectreis van 15 t/m 30 oktober 2021. Mede op
grond van deze informatie kun je bepalen of deelname aan een projectreis van Stichting H.O.P.E. in
S.A. iets voor je is.
Missie Stichting H.O.P.E. in South Africa
Met ons christelijk geloof als drijvende kracht willen wij liefde geven aan mensen in nood, met als doel
hoop aan te wakkeren die nodig is om menswaardig te leven. We geven hieraan o.a. invulling met het
jaarlijks organiseren van een projectreis naar Zuid-Afrika. Tijdens deze reis proberen we mensen (en
vooral kinderen) te helpen in de brede zin van het woord. Onze christelijke identiteit komt naar voren
in de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Zo hebben we rond de maaltijden een liturgisch
moment (Bijbellezen, samen bidden) en bieden we de mogelijkheid zondags een kerkdienst te
bezoeken.
Een projectreis van de Stichting H.O.P.E. in South Africa is een groepsreis
De deelnemer moet minimaal 18 jaar oud zijn en praktisch ingesteld zijn. Hij/zij moet gemotiveerd zijn
om aan een groepsreis deel te nemen (het is geen vakantiereis!) en een bijdrage kunnen leveren aan
het organiseren van klus-, kinder-, sport- en spelactiviteiten voor de plaatselijke kinderen en jongeren.
Als groep (van meestal ongeveer 20 - 25 personen) reizen we samen vanaf Schiphol naar Zuid-Afrika
om daar 2 weken samen te leven en te werken. Dat houdt in dat we samen reizen, van maandag t/m
vrijdag samen werken, samen eten, slaapkamers delen en dat iedereen een bijdrage levert aan andere
voorkomende taken. We houden rekening met elkaar, maar als groep kan het soms wat anders gaan
dan dat je alleen op reis bent. Om hieraan wat meer invulling te geven wordt een aantal afspraken
gemaakt (zie verderop).
Gezondheid en inentingen.
De deelnemer moet over een goede gezondheid beschikken en bestand zijn tegen de klimatologische
omstandigheden op de locaties van de projecten en gedurende 2 weken minimaal 8 uur per werkdag
op verschillende projecten inzetbaar zijn.
Het is voor deelnemers verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te
vermelden op de vragenlijst. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Voor wat betreft de maaltijden wordt indien mogelijk rekening gehouden met diëten en vegetarische
eetgewoonten.
De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij tijdig ingeënt is met de verplicht
voorgeschreven vaccinaties DTP, Hepatitis A en Hepatitis B. De omstandigheden waar we gaan
werken (bijv. in een sloppenwijk) zijn vaak slecht en daarom is het verstandig risico’s zoveel mogelijk
uit te sluiten.
Maak voor inentingen een afspraak bij de GGD of Thuisvaccinatie.nl en maak melding van eventuele
(eerdere) ziekten, allergieën en medicijngebruik. Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de
inentingen geheel of gedeeltelijk.
DTP
Op 9 jarige leeftijd heb je waarschijnlijk je laatste DTP inenting gekregen, je bent dan 10 jaar
beschermd. Wanneer je in de zomer, dat je voor een project gaat werken 19 jaar wordt, adviseren wij
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opnieuw DTP. Met difterie en polio zal het wel meevallen, maar bijkomend voordeel is dat de
complete tetanus-serie in dit vaccin zit. Deze inenting is verplicht.
Hepatitis B
Hepatitis B is een ernstige infectieziekte van de lever. Besmetting kan plaatsvinden via bloed,
bloedproducten of seksueel contact. Deze inenting is verplicht.
Hepatitis A
Dit is een ontsteking van de lever en wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats onder
slechte hygiënische en sanitaire omstandigheden, en zwemwater waar riolen op uitkomen. Ook deze
inenting is verplicht.
TBC
Kinderen kunnen dragers van TBC zijn. Bij het stoeien en spelen met kinderen oppassen voor kinderen,
die hoesterig zijn. Inenten tegen TBC is in ons geval niet nodig. Wel raden wij je aan om na de reis te
laten testen of je besmet geraakt bent met TBC. Dit kan door het laten doen van een Mantoux-test. Je
merkt van deze besmetting niets maar het virus kan dan wel in je lichaam aanwezig zijn en na bijv. 10
jaar toch open tbc worden. Bijvoorbeeld bij een sterk verminderde weerstand. Het protocol rond TBC
–bestrijding is de laatste tijd gewijzigd. Het advies is nu om 2 maanden na terugkomst de Mantouxtest
te laten doen (dus je hoeft het niet voorafgaand aan de reis te laten checken). Dit kun je laten doen via
de GGD of Travel Clinic.
Malaria
Wordt veroorzaakt door een malariaparasiet, die na een muggenbeet het lichaam binnen komt.
Rustenburg ligt niet in een malariagebied en dus is het voor ons niet van toepassing.
Geldigheidsduur van de vaccinaties
DTP
10 jaar
Gele koorts
10 jaar
Hepatitis A** (Havrix)`
15 jaar (langdurige bescherming vanaf 16 jaar)
Hepatitis B*** (Engerix)
10-15 jaar
Hepatitis A/B*** (Twinrix)
15 jaar
Vaccinatieboekje
** = 2 injecties nodig
*** = 3 injecties nodig voor volledige vaccinatie.
Wanneer inenten?
Zorg er voor dat je tijdig start met de inentingen:
Hepatitis A : 0 – 6 maand
Hepatitis B : 0 – 1 – 6 maand
Hepatitis A/B : 0 – 1 – 6 maand
Bij 3 inentingen is 0 de eerste inenting, na een maand wordt deze herhaald. De laatste inenting is 6
maanden na de eerste inenting. Hoe eerder je de eerste 2 inentingen haalt, hoe beter je beschermd
bent in Afrika.
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Medische zorg in Afrika
We hebben goede contacten met de medische voorzieningen ter plekke. De huisartsenpraktijk en het
ziekenhuis zijn westers georiënteerd. Daarnaast wordt aan 1 of 2 deelnemers gevraagd om in
voorkomende gevallen EHBO taken te kunnen uitvoeren. Heb je hiervoor een training gevolgd, geef
dit dan aan op het aanmeldformulier,
Aanmelding
Deelnemers kunnen zich opgeven door het invullen van het aanmeldingsformulier, deze te scannen en
vervolgens met een kopie van het paspoort te mailen naar secretariaat@hopeinsa.nl). Ook kun je het
ingevulde formulier met een kopie van het paspoort per post sturen naar het Secretariaat van Stichting
H.O.P.E. in S.A., p/a De Heemstraat 160 B, 2525 EN Den Haag. Lees hier hoe je veilig een kopie van je
paspoort kunt maken.
Tegelijk met het terugsturen van het ingevulde aanmeldingsformulier en een kopie van je paspoort
moet het inschrijfgeld van € 275, - worden overgemaakt naar rekeningnummer
NL 38 TRIO 0254667228 t.n.v. Stichting H.O.P.E. in South Africa. Na ontvangst van het
aanmeldingsformulier, de kopie van het paspoort en het inschrijfgeld is de aanmelding definitief.

De inschrijvingstermijn sluit op 1 augustus 2021.
Acceptatie en uitsluiting van deelname
Het bestuur van de stichting kan besluiten iemand niet te accepteren voor deelname aan een project.
Tevens behoudt zij zich het recht voor om iemand van verdere deelname uit te sluiten als hij/zij de
voorwaarden niet naleeft. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. Tegen niet-acceptatie of
uitsluiting van deelname kan uitsluitend schriftelijk bezwaar gemaakt worden gericht aan het bestuur
van de stichting. Dit bezwaar dient binnen 2 weken na de ontvangen beslissing te worden verzonden
naar voorzitter@hopeinsa.nl.
Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage bedraagt vooralsnog € 2025,-. Hierin zijn begrepen de vliegtickets, vervoer in
Zuid Afrika, logies, maaltijden en verzekeringen. Betaling kan plaatsvinden in termijnen:
-

direct bij de aanmelding:
voor 1 mei 2021:
voor 1 juli 2021:
voor 1 september 2021:

€ 275,€ 550,€ 600,€ 600,-

Alle betalingen moeten worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 38 TRIO 0254667228 t.n.v.
stichting H.O.P.E. in South Africa. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag van € 2025,- zelf over te
maken. Het is ook heel goed mogelijk om je te laten sponsoren. Sponsors kunnen geld overmaken naar
hiervoor genoemd rekeningnummer onder vermelding van: Sponsorbijdrage voor <jouw naam>. De
penningmeester houdt per deelnemer bij hoeveel geld er binnengekomen is en zal de deelnemers
hiervan regelmatig een overzicht geven. Een eventueel surplus aan sponsorgelden kan maximaal nog 2
jaar ten goede komen aan de gesponsorde deelnemer, daarna worden deze bijdragen aangewend voor
algemene projecten van de stichting.
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De projectkosten kunnen nog wijzigen door onder andere brandstofprijzen, vliegtickets,
luchthavenbelastingen en valutaschommelingen. Het is mogelijk dat eventuele kostenstijgingen
doorberekend worden aan de deelnemers. Als de deelnemersbijdrage voor 1 september 2021 niet
volledig is voldaan kan een deelnemer van deelname worden uitgesloten zonder teruggave van het al
overgemaakte geld.
Reisverzekering
Voor alle deelnemers wordt door de stichting, indien noodzakelijk, een collectieve reisverzekering
(incl. dekking voor ziektekosten) afgesloten.
Afmelden
Afmelding voor het project dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur met redenen omkleed. De
stichting brengt in ieder geval € 275, - inschrijfgeld in rekening, tenzij de deelnemer zich binnen twee
weken na aanmelding afmeldt. De eventueel al ingezamelde sponsorgelden komen ten goede aan het
project. Bij afmelding vanaf zes weken voor vertrek kan aan de deelnemer een tegemoetkoming in de
al gemaakte kosten van de reis worden gevraagd.
Niet doorgaan of wijzigen van een project
De stichting behoudt zich het recht voor om een project te annuleren als er onvoldoende deelnemers
zijn, als er onvoldoende geschikte projectleiding is of als het bouwproject door onvoorziene
omstandigheden niet uitvoerbaar is of ten gevolge van beperkende maatregelen vanwege Covid-19.
Wanneer een project niet doorgaat, worden deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. De stichting
probeert dan een ander project te organiseren. Als dat niet lukt zullen (na aftrek van de gemaakte
kosten) de eigen bijdragen worden teruggestort en het ingezamelde sponsorgeld gereserveerd worden
voor een volgend project. De stichting behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de
locatie, het te bouwen object, de reisroute, de wijze van transport, het programma en de
accommodatie. De deelnemers worden zo snel mogelijk bij het ontstaan van essentiële wijzigingen op
de hoogte gebracht.
Aansprakelijkheid deelnemer
Wanneer een deelnemer door onaangepast gedrag het verloop van het project verstoort, kan door het
bestuur van de stichting worden besloten de deelnemer van verdere deelname aan het project uit te
sluiten. In dat geval wordt de deelnemer vervroegd naar huis teruggestuurd. De deelnemer is
aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien.
Elke deelnemer mag alleen een door de luchtvaartmaatschappij vastgesteld maximum aantal kilo’s
bagage meenemen. Overschrijding van het aantal kilo’s is niet toegestaan. Mocht dit toch gebeuren
dan zijn de meerkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Aansprakelijkheid van de stichting
De stichting is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan
deelnemers en hun goederen, ongeacht door welke oorzaak dit zou ontstaan. Wanneer door een
onvoorziene oorzaak, zoals extreme weersomstandigheden, staking, kidnapping, oorlog e.d., schade
ontstaat aan personen of goederen in welke vorm dan ook, kan de stichting hiervoor in geen enkel
opzicht aansprakelijk worden gesteld.
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Persoonlijke zaken
De stichting gebruikt de door de deelnemer ingevulde gegevens uitsluitend ten behoeve van zijn/haar
projectdeelname en de communicatie-uitingen daarbij. De deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s
of filmopnamen die door of namens de stichting gemaakt zijn tijdens de voorbereidende
werkzaamheden en de projectreis gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van promotionele
activiteiten (bijv. website, artikelen en films).
Geldigheid paspoort
Voor een reis naar Zuid-Afrika moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort. Een ID-kaart wordt
niet geaccepteerd! Je paspoort moet nog minimaal een half jaar na het einde van de reis geldig zijn.
Communicatie
Na aanmelding wordt je e-mailadres opgenomen in de Googlegroup H.O.P.E. in S.A. 2021. Een
Googlegroup is eigenlijk een centraal e-mailadres waar allerlei e-mailadressen aan gekoppeld zijn. Dus
door het sturen van een mail naar dat ene e-mailadres krijgen alle gekoppelde e-mailadressen van de
deelnemers je e-mail. Alle mededelingen die de groep en het project aangaan worden via deze
Googlegroup gedaan. Als deelnemer kun je ook zelf gebruik maken van deze Googlegroup.
Voorbereidingsbijeenkomsten
Via de googlegroep ontvang je als deelnemer uitnodigingen voor de voorbereidende bijeenkomsten.
De voorbereidingsdag wordt gehouden op een nog te bepalen zaterdag in juni 2021. Je bent verplicht
om deze dag aanwezig te zijn. Tijdens deze dag wordt verdere informatie gegeven over de reis en wat
we gaan doen. Er wordt ook gewerkt aan het leren kennen van elkaar als groep (teambuilding).
Op een nog te bepalen dag in september komen we ’s avonds bij elkaar voor een instructievond om
de laatste zaken voor het project en de reis door te spreken.
Na de laatste instructieavond krijg je digitaal de verstrekte informatie met de reisdetails, informatie
over de locatie en het verblijf in Zuid-Afrika en voor zover mogelijk informatie over de projecten die
we wellicht gaan uitvoeren.
Op locatie in Zuid Afrika
Leiding
Voor het leiden van de projectreis wordt een groepsleider en een projectleider aan gewezen. De
leiding van de projectwerkzaamheden (welke projecten er worden uitgevoerd, de planning daarvan en
de inzet van de deelnemers) berust bij de projectleider. Heb je daarover vragen of opmerkingen, wend
je dan tot de projectleider.
De groepsleider is verantwoordelijk voor de zaken gedurende de reis en het verblijf (reis,
verblijfslocatie, activiteiten in het weekeinde, contactpersonen in Zuid-Afrika, stafgroepjes, enz.). Dus
voor alle zaken die niet direct met het project te maken hebben kun je bij de groepsleider terecht.
Stafgroepjes
Elke deelnemer wordt ingedeeld in een zgn. stafgroepje, bestaande uit ongeveer 6 personen. Elk
stafgroepje krijgt een stafleider. De stafgroepjes houden steeds dezelfde samenstelling als we in ZuidAfrika zijn. Het aansturen van een grote groep gaat namelijk makkelijker via kleinere (staf)groepen. In
Zuid-Afrika komt elk stafgroepje elke werkdag ’s morgens bijeen om samen door te spreken over een
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bepaald thema, een Bijbeltekst of -overdenking en over de ervaringen die we daar elke dag opdoen.
Ook worden de voor die dag geplande taken en de verdeling daarvan besproken. Het daggesprek is
tevens een mooi moment om elkaar te vragen hoe het gaat.
Kleding
Om de herkenbaarheid van onze organisatie te vergroten draagt elke deelnemer aan de projectreis
tijdens het werken en reizen de verstrekte kleding (T-shirt, fleecevest en pet). Je krijgt deze kleding
op de laatste instructieavond.
Bouwkundige zaken tijdens de projectreis
Er wordt gewerkt van ongeveer 8.00 uur tot 16.00 uur. In verband met uitstapjes is het mogelijk dat er
de ene dag korter gewerkt wordt en de andere dag wat langer. Op de bouw zijn werkschoenen met
een stevige zool zeer aan te bevelen evenals werkhandschoenen (er ligt vaak glas en andere scherpe
voorwerpen op onze werkterreinen) Tip: goede werkschoenen en werkbroeken zijn regelmatig in de
aanbieding bij de Lidl. Op de werklocaties is altijd iemand aanwezig die de zaken coördineert, de zgn.
bouwleider.
Kinderwerk tijdens de projectreis
Een belangrijk onderdeel van de projecteis is het zo mogelijk dagelijks uitvoeren van kinderwerk met
kinderen in de leeftijd van plm. 2 tot 7 jaar. De invulling van het kinderwerk is erg afhankelijk van de
locaties die we bezoeken. Je kunt denken aan het vertellen van een Bijbelverhaal, knutselen, spelen,
liedjes zingen, enz.
Er wordt uit de deelnemers een werkgroepje kinderwerk samengesteld die de zaken rond het
kinderwerk voorbereidt. Bij de uitvoering daarvan wordt elke deelnemer ingeschakeld.
Afspraken
Je gaat met een groep op reis, daar kies je bewust voor. Dus moet je rekening houden met elkaar. We
maken afspraken met elkaar ter bescherming van jezelf en van een ander. Houd er rekening mee dat je
in een ander, vreemd land bent met andere gewoonten en culturen, maar ook met andere problemen
en gevaren. Deze afspraken zijn niet zomaar opgesteld. Ze zijn bedoeld voor je eigen veiligheid en
gezondheid. Verder zijn ze ook bedoeld uit respect voor de vaak andere normen en waarden van de
bevolking bij wie je te gast bent. Ook zijn er regels nodig om het met iedereen plezierig te houden als je
ruim 2 weken met zoveel mensen samenwerkt en leeft.
Wij verwachten dat je je aan deze afspraken houdt, te beginnen bij het vertrek vanaf Schiphol en
eindigend als je op Schiphol weer door de douane bent. Je stemt in met deze afspraken door het
ondertekenen van de akkoordverklaring op het aanmeldingsformulier.
Tijdens het project van stichting H.O.P.E. in S.A. gelden de volgende afspraken:
•

Roken, drinken en drugs veroorzaken grote problemen in ons gastland. Met dat in ons
achterhoofd willen wij tijdens onze reis op een gepaste manier omgaan met het gebruiken van
deze genotsmiddelen. Tijdens de projecten van St. H.O.P.E. in S.A. wordt er niet gerookt in en rond
de gebouwen van de verblijfsaccommodatie en de kampvuurplaats. Op een daarvoor aangewezen
plek buiten de verblijfsaccommodatie is roken toegestaan. Het gebruik van drugs is niet
toegestaan. Na het werk en in de weekenden is het toegestaan om in beperkte mate een
alcoholisch drankje te nuttigen. Vanwege het warme klimaat en het intensieve karakter van de
werkzaamheden zullen wij de deelnemers, voor en tijdens de reis, extra wijzen op de risico’s van
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het gebruiken van alcohol. Het gebruik van te veel alcohol kan vervelende effecten hebben waar jij
of de andere deelnemers van de groep niet mee geconfronteerd wil worden.
Geef individueel geen geld of spullen aan de mensen.
De communicatie vanuit het project naar Nederland verloopt via de groepsleider. Er is de
mogelijkheid om tegen kostprijs met een telefoon van de stichting te bellen met het thuisfront.
Draag op de werkplek een lange broek, werkschoenen (met stalen neus), het verstrekte T-shirt en
de pet. Dit biedt je bescherming tegen ongelukjes (splinters, stenen) en voorkomt verbranding
door de zon.
Verlaat nooit zomaar de verblijfslocatie, de werkplek of de groep. Meldt dit altijd aan de stafleider
of je groepsleider. Verlaat de verblijfslocatie altijd in groepjes van minimaal 4 personen.
De groepsleider heeft het laatste woord omdat hij verantwoordelijk is voor de groepsreis.
Let op je woordgebruik, in elke taal.
Neem geen onnodige risico’s bij de bouwwerkzaamheden, het sporten of de bezoeken in de
townships.
De deelnemers nemen op maandag t/m vrijdag uitsluitend deel aan de projectwerkzaamheden.
Op zaterdag en zondag wordt deelname aan activiteiten vrij gelaten. De stichting voorziet in de
mogelijkheid om een kerkdienst te bezoeken en eventueel andere activiteiten.
Eigen activiteiten op zaterdag of zondag zijn toegestaan op eigen verantwoordelijkheid.
De auto’s die door de Stichting H.O.P.E. in S.A. zijn gehuurd worden primair gebruikt voor
gezamenlijke activiteiten.

Mocht je na dit alles nog vragen hebben, stel ze gerust en stuur een e-mailtje naar:
communicatie@hopeinsa.nl
Voor meer informatie over de Stichting H.O.P.E. in South Africa en onze projecten verwijzen we je ook
naar onze website www.hopeinsa.nl.
Wij wensen je een hele goede voorbereiding en een goede projectreis toe!.

