
Meet World supporters
Mirthe, CeCile, JorriCk, irene, Anke, ChAnel, elise en kirsten

portret van acht jongeren die door MillenniumDoen! 
geïnspireerd raakten om op hun eigen wijze 
invulling te geven aan mondiaal burgerschap

MillenniuMDoen! stiMuleert, faciliteert en inspireert

MillenniumDoen! stimuleert jongeren zich te ontwikkelen tot mondiaal georiënteerde burgers die hun bijdrage leveren aan de wereld in een 
internationaal en multicultureel perspectief, geïnteresseerd zijn in mondiale vraagstukken, constructief kunnen omgaan met diversiteit en over 
competenties beschikken om in een internationale en interculturele context te functioneren. Het MillenniumDoen! programma streeft er naar om 
dit doel te bereiken door te voorzien in een voorbereidend traject ‘hier’, een verblijf in het buitenland voor stage dan wel vrijwilligerswerk ‘daar’ en 
in een periode van duurzame betrokkenheid ‘hier’.

 

Welke best practices 
staan inMiDDels op het cv?

 

Waarover bloggen ze in 
WorlDsupporter Magazine?

 

Wat Waren hun Meest inDrukWekkenDe 
ervaringen in het ontWikkelingslanD?

 

hoe Denken zij hun nieuW 
opgeDane ervaringen oM 
te zetten naar geDrag in 
neDerlanD?

 

Welke MonDiaal 
burgerschap activiteiten 
onDerneMen ze?

 

in hoeverre is er sprake van 
een life changing experience?



2 3Ik ben Mirthe, 17 jaar oud en afgelopen zomer ben ik naar Kenia geweest om 
workshops te geven aan de lokale jongeren. De jongeren die ik heb ontmoet 
mocht ik volgen door de grootste sloppenwijk van Nairobi, Kibera. Om dit 
allemaal te kunnen realiseren heb ik geld ingezameld door mijn eigen gemaakte 
spullen te verkopen en een benefietavond te organiseren. Met deze acties heb ik 
meer dan €2000,- opgehaald. Dit was meer dan genoeg om mijn reis te kunnen 
betalen en ik kon zelfs nog een donatie doen aan het project. 

Op school doe ik mee aan de Foundation Imagine Scholieren competitie, 
waar we als profielwerkstuk een Engelstalig businessplan schrijven over het 
behoud van traditionele Maasai en Samburu geneeswijzen in Kenia. Vorig jaar 
was ik één van de genomineerden om ASN Jeugdambassadeur te worden 
voor Cordaid Memisa. In 2012 heb ik meegedaan aan het Europees Scholieren 
Parlement Flevoland. Daar ben ik geselecteerd voor de nationale conferentie, 
Model European Parlement 2012. In 2011 heb ik de IVIO Andries Greinerprijs 
gewonnen in de categorie jonger dan 25 jaar voor een verhaal over een Irakese 
en een Somalische vluchteling. In mijn vrije tijd ben ik Taal Thuis vrijwilliger 
bij een stichting voor vluchtelingen en daarnaast ben ik lid van de werkgroep 
Internationale Rechtvaardigheid. 

Ik ben op reis geweest naar Jordanië, Zuid-Afrika, Swaziland en het 
indrukwekkendst vond ik mijn avonturen in Malawi en Kenia!

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn Mirthe oP WorlDsUPPorter

 

meestal voelde ik me 
gelukkig, soms even heel 
rot, maar alles zette me 
aan het denken

 

goedkope kleding 
bestaat niet. er is 
altijd iemand die de 
prijs betaalt

meet worldsupporter mirthe klein haneveld

Ik vind het leuk om te slenteren door de winkelstraten en 
naar binnen te kijken in elke etalage. Er staan mooie leren 
tassen, schoenen, kleding en dure sieraden. Maar achter dit 
alles zit zoveel verborgen. Verhalen van mensen die nachten 
doorwerken in slecht onderhouden fabrieken en giftige 
bestrijdingsmiddelen op katoenplantages die grondwater 
vervuilen. Ik veroordeel niemand, want ik doe er tenslotte 
zelf ook aan mee. Toch knaagt het aan me, omdat er 
mensenrechten geschonden worden en daar wordt ik alleen 
aan herinnerd door merkjes met ‘’Made in Bangladesh’’. Een half 
jaar geleden stortte een fabriek in Bangladesh in, waar kleding 
werd gemaakt voor onder andere Primark en Mango. Dit is dus 
het resultaat van ‘’goedkoop’’.

blogs uit het joho worldsupporter e-magazine

Samen met acht Nederlandse meisjes 
ging ik op reis en allemaal hadden we 
een workshop voorbereid. De workshops 
waren gericht op kennismaking, theater, 
muziek, hand massages, het maken van 
een magazine, sexuele voorlichting en nog 
een aantal zaken. Deze workshops gaven 
we aan 20 meisjes tussen de 15 en 17 jaar 
op de Kibera Girls Soccer Academy in de 
sloppenwijk. Deze school is opgezet om 
meisjes een kans te bieden, want onderwijs 
maakt hier het verschil tussen leven in de 
sloppenwijk of een kans om ergens anders 
een nieuw leven te beginnen.

kenia reisverslag #2  
de workshops en de  meisjes

goedkoop bestaat niet

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

 

in elk geval is het belangrijk om je te realiseren dat je niet 
vanzelfsprekend een reddende engel, wereldverbeteraar en 
weldoener bent zodra je een ticket boekt naar afrika

Ik heb een geweldige reis gemaakt. Het is 
echt heel tof om te merken hoe iedereen 
meeleeft als je graag iets bijzonders wilt 
doen. Ik heb veel geleerd en een grote  
persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.

Het idee van de reis was van elkaar te leren 
door workshops te geven in dat wat je leuk 
vindt en het doel was om leeftijdsgenootjes 
te helpen met hun ontwikkelingen door 
verschillende workshops te geven. In mijn 
ogen is het een zeer geslaagde reis geweest 
waar ik eigenlijk meer van heb geleerd dan 
zij van mij.

hoe kiJk Je terUG oP Je reis?

WAt WAren Je VerWAChtinGen, PlAn 
en Doel, en ZiJn Die ook VolBrACht?

Het was voornamelijk confronterend om te zien 
dat al die jongeren zoveel ambities hebben, maar 
weinig tot geen mogelijkheden hebben om dit te 
verwezenlijken door de armoede. In tegenstelling tot 
alle mogelijkheden die wij in Nederland hebben om 
jezelf te ontwikkelen.

WAt VonD Je het Meest 
ConFronterenD oF sChokkenD?

Ieder product dat je koopt heeft een verhaal ,als je 
je geld uitgeeft heeft dat invloed op het leven van 
iemand anders. “Every time you spend money, you’re 
casting a vote for the world you want.”

hoe Denk Je DAt Je erVArinGen in het 
BUitenlAnD Je (DAGeliJkse) GeDrAG in 
neDerlAnD ZUllen BeÏnVloeDen?

lees meer blogs van Mirthe

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten


4 5

 

Bij Oxfam kregen we een presentatie over het werk in het 
vluchtelingenkamp Dadaab dichtbij de Somalische grens en in 
het extreem arme noorden van Kenia. De economie mag dan 
misschien groeien, maar de allerarmsten profiteren daar bijna 
niet van. Het gaf mij een veel breder beeld van de problemen 
die spelen in Kenia, maar ook van hoe ontwikkelingssamen-
werking in de praktijk eigenlijk werkt.

WAt WAren Je Mooiste MoMenten in het BUitenlAnD?
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persoonlijke ontwikkeling

Na mijn reis naar Malawi ben ik begonnen met mijn 
verhalen te delen op mijn eigen blog, andere blogs, de 
Lomography site, in de krant en op informatieavonden. 
Mijn gewoontes heb ik aangepast door duurzame 
en fair trade producten te kopen. Daarnaast ben ik nu 
erg geïnteresseerd in internationaal nieuws en boeken 
van niet-westerse auteurs. Bij het Model European 
Parliament Nederland in Den Haag heb ik meer geleerd 
over internationale samenwerkingen. In Nederland werk 
ik als Taal Thuis-vrijwilliger bij VVNL. Momenteel ben ik 
gekoppeld aan een Marokkaans meisje dat zich aan het 
voorbereiden is op het staatsexamen Nederlands. Ook 
ben ik begonnen als redacteur en blogger bij Young & Fair 
en ben ik lid geworden van de werkgroep Internationale 
Rechtvaardigheid bij JMA, waarmee ik een film avond en 
de modeshow Fashion for the Future heb georganiseerd.

life changing eXperience

Ik kwam een meisje tegen dat graag in de zorg wilt 
werken, omdat ze veel familie en buren heeft verloren 
tijdens een cholera-epidemie. Haar droom is om dit 
soort ziektes te voorkomen. Weer een ander meisje 
wil graag in de kraamzorg werken. Ze vertelde dat 
veel meisjes om haar heen op jonge leeftijd zwanger 
raken. Meestal worden ze verliefd, maar vaak worden 
ze gedwongen tot seks. Als je uit de sloppenwijk 
komt is het erg lastig om je doelen te bereiken, 
omdat de middelen er niet voor zijn. De ambities 
en dromen van deze meisjes laten zien dat je nooit 
moet opgeven en je doelen achterna moet blijven 
gaan. Het grote verschil met het gemak dat wij als 
jongeren hebben om te kunnen studeren heeft mij 
ervan bewust gemaakt hoe goed wij het in Nederland 
hebben.

• een bijzondere ontmoet-
ing gehad met een lokale 
leeftijdsgenoot

• uitgenodigd als gastspreker 
bij de Rotary over mijn  
vrijwilligerswerk

• als Product Reviewer bij 
MyStyle promoot ik 
duurzame en
eerlijke producten bij 
jongeren

• een duurzame modeshow 
georganiseerd op de Dam in 
Amsterdam

• een fondsenwerfactie 
georganiseerd voor 
Stichting 4 Life

• een debat over interna- 
tionale samenwerking geor-
ganiseerd

• geld gedoneerd aan een 
goed doel

 

nelson mandela is één van 
de mensen die is uitgegroeid 
boven het menselijke, iemand 
die niet meer wordt gezien als 
persoon maar als icoon 

bai kamara jr. vertelt in zijn west-african  
bluesnummers niet alleen over de liefde, 
maar ook over de maatschappij, politiek 
en sierra leone.

 

Mirthe online

Worldsupporter song

ontdek hoe mirthe 
nog meer bijdraagt 

aan haar betere 
wereld!

Ik ben Cecile en ik ben al vroeg begonnen met het “inlossen” van mijn wereldschuld. 
“Together one World”, iets waar ik het volledig mee eens ben. Door de jaren heen 
ben ik gegroeid in mijn bijdrages, van de Unicefloop, tot het inzamelen van kleding.

Mijn eerste succesvolle wereldbijdrage was tijdens mijn middelbare school 
periode. Mijn reis naar Peru waar ik als leider van de groep Kunst & Cultuur een 
aantal mooie projecten heb uitgevoerd.  Als minor heb ik nu gekozen voor Global 
Development Issues.

Van alle dingen die ik in de Wereld heb gezien, heeft “The Village of Hope” in India 
het meeste indruk op mij gemaakt.

Ik hou van de wereld en in mijn vrije tijd probeer ik deze dan ook zoveel mogelijk 
te ontdekken. Door te reizen, maar ook door veel te lezen, te proeven, te kijken 
en te luisteren.

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn CeCile oP WorlDsUPPorter

 

ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de 
grote welvaartskloof in de wereld, wie doet 
mee? 

meet worldsupporter cecile cremer

 

het was het begin van een reis vol bijzondere 
ontmoetingen, mooie momenten en pijnlijke 
contrasten.

https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
http://facebook.com/mirthekh
http://twitter.com/mirthejasmijnn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
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World supporting, for most people that means 
development aid or environmental issues. I 
actually don’t agree with those people, Word 
Supporting is so much more than that for me. 
It starts in your own circle, spreads in your own 
society, your country, your continent and the 
whole globe. I strongly believe in the fact that 
you have to believe in yourself before you can 
help others.

blogs uit het joho worldsupporter e-magazine

Tja waarom zijn wij rijk en zij arm? Als je dit aan de gemiddelde 
Nederlander vraagt haalt hij zijn schouders op en probeert 
met een intelligent antwoord te komen, maar blijft uiteindelijk 
hangen bij “dat is nu eenmaal zo”. Maar is dat wel zo? De 
vraag die iedereen zich eens zou moeten afvragen. Een vraag 
waar niemand een antwoord op heeft, maar die ons wel 
doet nadenken over onze verantwoordelijkheid. Ik voel me 
medeverantwoordelijk voor de tweedeling in de wereld en 
draag daarom mijn steentje bij.

waarom zijn wij rijk en zij arm? something to think about...

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

Een prachtig divers land met zeer 
inspirerende projecten en hartverwarmende 
mensen, kortom een bijzondere ervaring. 
Een ervaring die ik niet alleen de rest van 
mijn leven zal blijven herinneren, maar ook 
een ervaring die me dingen laat relativeren.

Ik wilde werken als vrijwilliger op de 
diverse projecten in Vietnam. Na mijn werk 
ben ik nog wat gaan rondreizen, cultuur 
opsnuiven en het land ontdekken met 
het plan om dan volgend jaar aan mijn 
afstudeerjaar te beginnen. Ik ging natuurlijk 
om vrijwilligerswerk te doen en heb dit ook 
gedaan, daarom kan ik wel zeggen dat mijn 
doel volbracht is en dat ik veel geleerd heb.

hoe kiJk Je terUG oP Je reis?

WAt WAren Je VerWAChtinGen, PlAn 
en Doel, en ZiJn Die ook VolBrACht?

Het wennen aan het prachtige Vietnam was abrupt 
afgelopen toen ik binnen stapte bij de diverse projecten, 
waar ik het “echte” Vietnam zag. Het Vietnam dat jaren 
geleden is getroffen door een hele “vieze” oorlog, een 
Vietnam dat daar nog altijd de gevolgen van met zich 
meedraagt. Een communistisch Vietnam waar het 
leven hard is voor de meeste mensen en de armoede 
dagelijkse kost.

WAt VonD Je het Meest 
ConFronterenD oF sChokkenD?

Ik ben enorm gemotiveerd geraakt om me volledig in 
te zetten voor een betere wereld en het betrekken van 
alle andere jongeren die hierin interesse hebben.

hoe Denk Je DAt Je erVArinGen in het 
BUitenlAnD Je (DAGeliJkse) GeDrAG in 
neDerlAnD ZUllen BeÏnVloeDen?

lees meer blogs van cecile

 

Alle momenten waren toch wel erg bijzonder en misschien 
dat ik het op dat moment niet vond maar nu zeker wel. Mijn 
hoofd stroomt over van alle indrukken op de diverse projecten. 
Ik hoop dat ik heel wat glimlachen op die prachtige gezichten 
heb kunnen toveren, dat ik mijn leerlingen nog heel wat Engelse 
woorden heb bijgebracht en dat ik heel wat steentjes heb 
bijgedragen.

WAt WAren Je Mooiste MoMenten in het BUitenlAnD?
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persoonlijke ontwikkeling

Ik heb met een vriendin Anke meegedaan aan een wedstrijd van 
de grootste aardgashandelaar. Voor het vijfde jaar op rij riepen ze 
hbo-studenten op om de concurrentie aan te gaan met elkaar 
door een concept te ontwikkelen om energievoorzieningen 
te verduurzamen. Het was de bedoeling dat de studenten met 
creatieve, innovatieve en toepasbare ideeën aankwamen die 
duurzame transitie stimuleren. Anke en ik zijn toen genomineerd 
met ons concept; “Waste-Less”.
Waste-Less is een soort app waarbij je producten kan scannen 
om zo slimme eenvoudige recepten te koppelen aan de gescande 
producten. Hierdoor voorkomt “Waste-less” dat voedsel ongebruikt 
in de prullenmand terecht komt.

life changing eXperience

Het City Orphanage is een weeshuis van de Vietnamese staat waar 
de gevolgen van de oorlog nog goed te zien zijn. De chemicaliën 
hebben ervoor gezorgd dat jonge mensen zwaar verminkt zijn. 
Het is hartverscheurend om te zien dat deze jongeren niet 
de hulp krijgen die ze nodig hebben. In het weeshuis zijn ook 
veel pasgeboren baby’s die zijn achtergelaten door onbekende 
redenen. Ik vond het moeilijk om te accepteren dat dit de toekomst 
is van die kleine kinderen, maar aan de andere kant was het wel 
fijn om te weten dat er elke dag minimaal twee vrijwilligers voor 
ze zorgen.
Door deze ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat 
een wereldbijdrage niet alleen bestaat uit het sponsoren van 
organisaties, maar juist iets is wat je zelf moet doen door zoveel 
mogelijk goede dingen te ondernemen. Hiermee probeer ik 
mensen te laten nadenken en een gedragsverandering teweeg te 
brengen.

• backpack gedoneerd aan de 
reiskringloopwinkel

• World Supporter Song 
toegevoegd

• geld gedoneerd aan Soil 
for Life Dit geld wordt 
geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van mensen in 
de townships

• danslessen gegeven op een 
dovenschool in Nepal 

• nieuwe vrijwilligers geregeld 
door anderen enthousiast te 
maken over vrijwilligerswerk 

• presentatie gegeven over mijn 
Vietnam ervaring bij de minor 
Global Development Issues

• doe je BEST afval scheiden 
in de BEST-tas. Deze tas is in 
het leven geroepen om oude 
boeken, elektrische apparaten, 
speelgoed en textiel uit het 
restafval te houden.

• vrijwilligers geworven op de 
beurs bij Fontys GDI 

• maatschappelijk stage India-
Nepal

• Futerra London 
Futerra London is een 
sustainable communication 
agency in London. Zij 
ontwerpen duurzame 
concepten voor bedrijven. 
Hier heb ik gesolliciteerd voor 
een afstudeerstage!

om mani padme hum, een mantra uit het 
tibetaanse boedisme over de cyclus van 
het leven en wedergeboorte

 

CeCile online

Worldsupporter song

ontdek hoe cecile nog meer 
bijdraagt aan haar betere 
wereld!

 

dus wees niet te verlegen, maar 
deel je verhalen en laat andere 
meegenieten; “share the joY”

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer/berichten
https://nl-nl.facebook.com/cecilecremer
http://twitter.com/takeacici
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
https://www.youtube.com/watch?v=R69o3Se_0og
https://www.youtube.com/watch?v=R69o3Se_0og
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Ik ben 3 weken in Malawi geweest om het land te ontdekken en vrijwilligerswerk 
te doen. Ik heb tijdens mijn reis enorm veel ervaring opgedaan en heel erg veel 
geleerd.

Ik heb ondertussen twee presentaties op mijn school gegeven waarin ik over 
mijn ervaringen tijdens mijn reis in Malawi heb verteld. Een klasgenoot van mij 
heeft zich hierdoor ook aangemeld en gaat 
dit jaar ook naar Malawi.

Ik heb met deze reis enorm veel geleerd van het leven. Ik ben hierdoor als 
persoon enorm gegroeid. Ik heb ondertussen al een hoop jongeren mogen 
inspireren.

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn JorriCk oP WorlDsUPPorter

 

de tijd voor vertrek is net als bij een 
achtbaan wanneer je met het karretje 
naar boven rijdt, tot de top

 

grenzen zitten in 
je hoofd, niet in je 
lichaam

meet worldsupporter jorrick hendriks

Omdat ik zo met jullie kan delen waarom vrijwilligerswerk 
belangrijk en vooral ook mooi is. Het is iets waar je enorm 
veel van kan leren. Jij laat namelijk iets achter bij de lokale 
mensen en neemt ook zoveel mooie herinneringen mee 
terug. Die herinneringen heb je voor de rest van je leven. 
Als je ooit zelf wilt gaan reizen of vrijwilligerswerk wilt 
gaan doen, dan zal je dit allemaal zelf ervaren en als je 
terugkomt willen delen met de mensen om je heen. In de 
hoop dat je ze kan inspireren.

blogs uit het joho worldsupporter e-magazine

Ik lees net een bericht op Facebook over het 
project Bwalo, een project dat ik ook heb 
bezocht in Malawi. Het blijkt dat het project 
een stuk land heeft kunnen kopen zodat ze 
eindelijk kunnen beginnen met de bouw van 
een eigen centrum! Het geeft zo’n kick na 
het zien van de situatie daar dat er nu verder 
gebouwd wordt aan Malawi’s toekomst!

een mooie stap vooruitdit is waarom ik een worldsupporter ben

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

 

reizen is bewegend stilstaan bij een andere natuur, andere 
culturen, andere mensen maar bovenal bij jezelf

Ik moet zeggen dat ik nog steeds moet 
wennen aan de omschakeling van het zijn in 
een ontwikkelingsland en dan gewoon weer 
in je eigen land terug komen waar je niks te 
kort komt en alles binnen handbereik hebt. 
Maar ik heb geweldige ervaringen opgedaan 
en een bijdrage kunnen leveren aan het 
leven van een aantal mensen.

Mijn doel was een bijdrage leveren aan een 
betere wereld door de kleine dingen te doen 
voor mensen die niet de middelen en kennis 
hebben om dit zelf te doen. Voor mezelf 
heb ik dit zeker wel volbracht en ik hoop dat 
de mensen die ik geholpen heb dit ook zo 
ervaren hebben.

hoe kiJk Je terUG oP Je reis?

WAt WAren Je VerWAChtinGen, PlAn 
en Doel, en ZiJn Die ook VolBrACht?

Je maakt, althans dat merk ik bij mezelf, continu 
vergelijkingen van de kleinste verschillen in een land 
zoals Malawi en een rijk Europees land waarin wij leven. 
Het besef alleen al dat ik hier gewoon maar de kraan 
open hoef te zetten en ik water kan pakken wanneer ik 
maar wil terwijl de mensen in Malawi soms kilometers 
moeten lopen om bij een pomp te komen waar ze 
water kunnen halen. En dan ook nog te bedenken dat 
dit water vaak niet eens schoon is.

WAt VonD Je het Meest 
ConFronterenD oF sChokkenD?

Het doel is natuurlijk dat we met zijn allen die 
sneeuwbal aan het rollen krijgen en steeds meer 
mensen weten te inspireren en motiveren om goede 
dingen te gaan doen, waarbij ze stil staan bij de 
problemen in de wereld! Ik hoop dat wat ik vertel de 
mensen om mij heen op wat voor manier dan ook 
kan inspireren om iets te gaan ondernemen.

hoe Denk Je DAt Je erVArinGen in het 
BUitenlAnD Je (DAGeliJkse) GeDrAG in 
neDerlAnD ZUllen BeÏnVloeDen?

lees meer blogs van jorrick

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/jorrickhendriks
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/jorrickhendriks
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/jorrickhendriks/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/jorrickhendriks/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/jorrickhendriks/berichten
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Met mijn project heb ik samen met nog 20 vrijwilligers een 
badkamer gemaakt voor een oude vrouw in de community. 
Het was echt zo gaaf om na een middag hard werken te zien 
dat er van helemaal niks ineens een badkamer stond (helemaal 
gemaakt van boomstammen, bamboe en riet) waarin deze 
mensen zichzelf en hun kleren konden gaan wassen.

WAt WAren Je Mooiste MoMenten in het BUitenlAnD?
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persoonlijke ontwikkeling

De tijd voor vertrek is net als een achtbaan wanneer je 
met het karretje mee naar boven rijdt tot de top. Dat 
is altijd het spannendst, eenmaal over de top is het 
gewoon ervaren en ondergaan. Ik heb hier vaak aan 
gedacht tijdens de reis, omdat ik er achter ben gekomen 
dat het echt zo is. Het enige wat ik kon doen tijdens mijn 
reis was inderdaad alles laten gebeuren en alles gewoon 
ondergaan. Er komt namelijk zo ontzettend veel op je 
af in zo’n korte tijd en het kwam bij mij allemaal enorm 
hard binnen. De omgeving is totaal anders, de mensen 
zijn anders, de geur van zo’n land is anders en dan ook 
nog eens alle emoties die erbij komen kijken. Zelf ben ik 
een erg gevoelig persoon en heb dit ook erg gemerkt 
tijdens deze reis. Ik heb dit altijd als iets negatiefs gezien 
maar ben er deze reis wel achter gekomen dat dit juist 
iets heel moois kan zijn in mijn leven! Ik had van tevoren 
nooit kunnen bedenken hoe ver deze reis mij zou 
brengen en hoeveel ik zou leren van alles wat er om mij 
heen gebeurde. Ik ben hier enorm dankbaar voor!

life changing eXperience

Ik heb vanavond genoten van de mooie 
zonsondergang in ons kleine kikkerlandje. Dit bracht 
mij in gedachten weer helemaal terug naar Malawi. 
De avonden daar brachten iets magisch met zich 
mee. Elke avond weer die mooie zonsondergang en 
de prachtige sterrenhemel. Deze momenten waren 
echt rust momenten tijdens mijn reis waar ik alles 
weer even op een rijtje kon zetten en de tijd had 
om na te denken over wat mij allemaal overkwam. 
Ik heb tijdens deze momenten veel nieuwe inspiratie 
opgedaan en het heeft mij veel nieuwe inzichten 
gegeven. Deze reis heb ik veel grenzen verlegd en 
ben ik erachter gekomen dat ik zo veel sterker ben 
dan ik dacht.

• een bijzondere ontmoeting 
gehad met een lokale 
leeftijdsgenoot

• World Supporter Song 
toegevoegd

• vrijwilligerswerk gedaan of 
stage gelopen bij een project 
in een ontwikkelingsland 

• aangemeld als vrijwilliger bij 
een organisatie in Nederland 
die zich inzet voor een 
betere wereld voor iedereen 

• meegeholpen bij een 
fondsenwervingsactie voor 
een goed doel of project 

• in een ontwikkelingsland 
geweest en daar een 
ontwikkelingsproject gedaan 

• meegeholpen bij een 
voorbereidingsdag en beurs 
over vrijwilligerswerk. Zo 
help ik mijn project aan 
nieuwe vrijwilligers

• anderen gestimuleerd om 
vrijwilliger te worden door 
over mijn ervaringen te 
vertellen

• reisartikel dat mijn project 
goed kon gebruiken 
achterlaten toen ik terug 
naar Nederland ging

500 vrouwen in uganda maken de 
grootste lipdub op het nummer 
pricetag van jessie j van afrika. 

 

JorriCk online

Worldsupporter song

ontdek hoe jorrick 
nog meer bijdraagt 
aan zijn betere 
wereld!

Tijdens mijn studietijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan als maatje bij de 
Zonnebloem. Onlangs ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in een ziekenhuisje in 
Ghana

Juni 2012 Rondreis gemaakt door Brazilië Januari 2013 backpacken Thailand, 
super mooie ervaring. Oktober 2013 vrijwilligerswerk in Ghana; ik heb van 
dichtbij de lokale bevolking mee mogen maken. Ben erg dankbaar voor deze 
mooie ervaring. Het heeft mijn kijk op de wereld zeker verandert.

Ik deel nog regelmatig mijn ervaring in Ghana met mijn collega’s hier in 
Nederland.

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn irene oP WorlDsUPPorter

 

ik neem de ervaring zeker 
mee in mijn dagelijks werk

meet worldsupporter irene klaassen

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b0ci3BExMB4
https://www.facebook.com/jorrick.hendriks
http://twitter.com/jorrickhendriks
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/jorrickhendriks
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b0ci3BExMB4
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen?language=nl
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen?language=nl
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Vorige week kwam mijn collega naar me toe. Ze 
maakte zich zorgen om haar zoon. Hij heeft meerdere 
malen zijn studie niet afgemaakt en valt nu eigenlijk 
in een soort van gat. Hij weet niet goed wat hij wil 
met zijn leven en ze wil erg graag dat hij iets zinvols 
gaat doen. Ze vroeg me of ik wist waar hij informatie 
vandaan kon halen voor vrijwilligerswerk of betaald 
werk in het buitenland. Ik heb haar verschillende 
opties gegeven en verteld hoe het een beetje in z’n 
werk gaat. Wat een fijn gevoel om iets voor een ander 
te kunnen betekenen. 

blogs uit het joho worldsupporter magazine

Voor mij blijft het “it’s the small things that matter!” Ik heb 
inmiddels mijn intake gehad als bloeddonor. Waar ik eerst 
een hekel had aan naalden en ik dit een goed excuus 
vond om maar geen donor te worden, heeft Ghana mijn 
kijk hierop veranderd. Daarnaast heb ik flinke opruiming 
gehouden op mijn kamertje waarbij ik een hoop spulletjes 
tegenkwam waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze had. 
Ik heb besloten veel te doneren aan een kringloopwinkel.

ondanks mijn hekel aan naaldenervaringen delen

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

Ik kijk met een heel goed gevoel terug op 
mijn avontuur naar Ghana. Ik ben trots op 
mezelf dat ik dit avontuur ben aangegaan 
in mijn eentje en dat ik heb doorgezet toen 
ik het echt even gehad had daar. Ik ben ook 
erg blij met alle ervaringen die ik mee heb 
mogen maken en ben dankbaar voor dit 
avontuur.

Ik had wel een aantal verwachtingen zoals 
nieuwe mensen ontmoeten, drukte om me 
heen en warme temperaturen. De taken 
die ik moest uitvoeren als verpleegkundige 
in het ziekenhuis waren voor mij ook een 
doel. Regelmatig dacht ik: waar ben ik aan 
begonnen? Maar mijn verwachtingen zijn 
meer dan uitgekomen en hebben een diepe 
indruk op mij gemaakt. Wel had ik verwacht 
meer te kunnen doen of betekenen, maar 
misschien waren mijn verwachtingen wat 
onrealistisch.

hoe kiJk Je terUG oP Je reis?

WAt WAren Je VerWAChtinGen, PlAn 
en Doel, en ZiJn Die ook VolBrACht?

Op een ochtend werd er in het ziekenhuis een klein 
jongetje binnengebracht waar iets bovenop was gevallen. 
Allerlei collega’s probeerde hem te redden, maar een uur 
later was hij overleden. Toen realiseerde ik me dat hij niet 
dood had hoeven gaan, maar op die afdeling had hij geen 
kans. Er waren namelijk geen monitors of apparatuur om 
hem te beademen of iets dergelijks. Daarnaast was de 
CT-scan ook nog eens kapot . Wat ik later hoorde vond 
ik echt schokkend. Er was volgens een collega wel een IC 
een paar verdiepingen hoger, maar waarom hij daar niet 
naartoe is gebracht weet ik nog steeds niet.

WAt VonD Je het Meest 
ConFronterenD oF sChokkenD?

Ik waardeer nu nog meer de kleine dingen. Ik ben blij 
met stromend water, een toilet die ik door kan spoelen, 
de elektriciteit die het gewoon doet, maar vooral met 
de gezondheidszorg hier in Nederland. Als mijn patiënt 
iets nodig heeft pak ik het gewoon uit de voorraadkast 
en verleen ik de zorg die hij of zij nodig heeft. Ik heb 
bijvoorbeeld de materialen om een wond goed te kunnen 
verzorgen. Ik houd nu in mijn achterhoofd dat het ook 
anders kan. Dit wil ik mijn collega’s ook meegeven.

hoe Denk Je DAt Je erVArinGen in het 
BUitenlAnD Je (DAGeliJkse) GeDrAG in 
neDerlAnD ZUllen BeÏnVloeDen?

lees meer blogs van irene

 

het wij gevoel in ghana 
vind ik wel heel bijzonder.

 

Alle enthousiaste kindjes die elke dag naar je roepen en zwaaien 
en met je mee willen rennen, dat mis ik nu al wel. En de 
waardering en dankbaarheid van de mensen daar. 

WAt WAren Je Mooiste MoMenten in het BUitenlAnD?
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persoonlijke ontwikkeling

Ik heb weer volle bak gewerkt en merk nu dat ik een hele 
andere kijk heb gekregen op de gezondheidszorg. Ook 
vind ik ineens hele andere dingen belangrijk. Voor mij 
blijft het motto gelden ‘’it’s the small things that matter’’. 
Doordat ik de reis naar Ghana zo positief heb ervaren 
heb ik besloten om volgend jaar weer vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Dit keer wil ik naar Afrika of Azië 
en het liefst weer iets doen in de gezondheidszorg waar 
ik echt iets kan betekenen.

life changing eXperience

Ik was door een collega uitgenodigd om een dag 
met haar mee te draaien op de EHBO in het Teaching 
Hospital. De dag begon erg rustig en we kregen de 
overdracht van de patiënten. Het viel me direct op 
dat er in mijn ogen weinig aandacht was voor de 
patiënten. Privacy kennen ze ook in dit ziekenhuis 
niet. Maar wat ik echt heftig vond is het boek dat op de 
afdeling ligt met daarin allerlei casussen beschreven 
van patiënten die overleden zijn. Vaak hadden deze 
mensen in Nederland wel een kans gehad om 
behandeld te worden en te overleven. Sinds die dag 
kijk ik heel anders tegen de zorg aan in Nederland en 
besef ik wat een geluk de patiënten hier hebben met 
alle behandelmethodes.

• een bijzondere ontmoeting 
gehad met een lokale 
leeftijdsgenoot

• reisartikel(en) dat mijn 
project goed kon gebruiken 
achtergelaten toen ik terug 
naar Nederland ging

• World Supporter Song 
toegevoegd

• stage gelopen of 
vrijwilligerswerk gedaan 
bij een project in een 
ontwikkelingsland

• in een ontwikkelingsland 
geweest, hierdoor meer 
begrip gekregen voor de 
cultuur van dat land en de 
lokale economie gesteund

• vrijwilligerswerk bij de 
Zonnebloem 

• mezelf aangemeld als 
bloeddonor

Michael jackson - heal the 
WorlD: staat voor Mij voor 
“saMen Werken aan een betere 
WerelD”

 

irene online

Worldsupporter song

ontdek hoe irene 
nog meer bijdraagt 

aan haar betere 
wereld!

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen/berichten
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&feature=kp
https://www.facebook.com/irene.klaassen.1?fref=ts
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen?language=nl
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&feature=kp


14 15Voor mij gaat World Supporter zijn niet alleen over wat je allemaal doet, maar ook 
over wat je allemaal laat! Ik kan helaas nog niet zeggen dat ik altijd de ‘beste’ keuze 
maak, maar ik ben er wel bewust mee bezig zo veel mogelijk gezond en verantwoord 
te kiezen. Zo koop ik fairtrade producten, sponsor ik goede doelen en initiatieven en 
doneer ik vaak kleingeld aan het KWF na het boodschappen doen.

Ik haal ontzettend veel energie uit het werken met kinderen. Ik heb pedagogische 
wetenschappen gestudeerd, sta nu als leerkracht voor de klas (5/6) en volg een zij-
instroomtraject van de PABO. Tijdens mijn studie heb ik een onderzoek gedaan naar 
de invloed van vriendschapsrelaties op pro-sociaal gedrag bij weeskinderen (in Zuid-
Afrika) en loverboys. 

Als vrijwilliger in Nepal heb ik de kinderen bij hun dagelijks activiteiten begeleid. 
Daarnaast heb ik samengewerkt met de lokale bewoners en zelfstandig projecten 
opgezet. In Zuid-Afrika heb ik de Social Worker ondersteund in het opzetten van 
groepstherapie, maken van individual development plans en het herinrichten van een 
therapiekamer. 

Ik vind het leuk om te winkelen en probeer steeds vaker eerst bij de kringloopwinkel te 
neuzen voordat ik nieuwe producten, kleding of meubels aanschaf. Daarnaast dans ik 
met een demoteam en hebben we o.a. met optredens geld ingezameld voor Serious 
Request. 

Als docent zet ik me dagelijks in als World Supporter. Niet omdat ik het iedere dag plan, 
vaak gaat het vanzelf. Vanzelfsprekend draag ik zo bij aan het thema millenniumdoel 
thema ‘onderwijs’. Ik vertel de leerlingen geregeld over mijn reizen naar Afrika en 
Azië en neem deel aan allerlei (school-)initiatieven. Zo hebben we als school al 
deelgenomen aan de week van de gezonde pauzehap en gaan we nog deelnemen 
aan de dag van de duurzaamheid.

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn Anke oP WorlDsUPPorter

 

een échte world supporter ben je niet alleen... 
world supporter zijn kan overal en altijd! 

meet worldsupporter anke derks

 

gebeurtenissen kunnen je ontzettend 
raken, aan het denken zetten en soms 
zelfs tot een nieuwe beweging aanzetten.

WorlD sUPPorter herinnert MiJ AAn WAt Je AlleMAAl Voor De 
WerelD kAn Betekenen. DAt Je niet Alleen in ZUiD-AFrikA oF 
nePAl BetekenisVol kAn ZiJn. het kAn nAMeliJk ook hier en nU

blogs uit het joho worldsupporter magazine

‘Bestaat altruïsme?’ World Supporter herinnert mij aan wat je allemaal 
voor de wereld kan betekenen. Dat je niet alleen in Zuid-Afrika of Nepal 
betekenisvol kan zijn, maar ook hier en nu. Zelf vind ik dat ik al veel ‘winst’ haal uit de dagelijkse dingen. Zo gebruik ik 
veel minder vaak een boterhammenzakje, pak ik zo vaak mogelijk de fiets of het openbaar vervoer, kies ik vaker voor 
biologisch of tweedehands, sluit ik me graag aan bij organisaties en evenementen die tevens een goed doel steunen 
en probeer ik ook op kleinschalige initiatieven mijn handen uit te mouwen te steken om op een vrije (mid)dag iets te 
betekenen. Zo was er op een basisschool bij mijn toekomstige werkgever vraag naar extra ondersteuning en besloot 
ik me 2 maanden als vrijwilliger in te zetten in groep 6. Voor een groot deel omdat ik betekenisvol wilde zijn maar 
toch ook voor mijn eigen ontwikkeling en voorbereiding op het beroep als leerkracht. Maakt me dat minder een 
World Supporter? Ik vind van niet! Ik vind het fantastisch als we ons in kunnen zetten voor een betere wereld en er 
zelf ook iets aan hebben. Of altruïsme bestaat, ik weet het niet.. Maar ik ga voor een mes dat aan twee kanten snijdt! 

altruïsme

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

 
Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen om te 
ondersteunen en om meer van de wereld te 
kunnen zien. Ik ben er redelijk blanco heen 
gegaan om zo open-minded te kijken wat er 
nodig is. Omdat het kindertehuis redelijk ‘basic’ 
was heb ik het gevoel dat ik veel heb kunnen 
betekenen. Mijn ervaringen vanuit Nederland 
en Zuid-Afrika heb ik kunnen inzetten en 
in samen werking met de lokale bewoners 
heb ik projecten opgezet. Zo heb ik onder 
andere een speelgoedbibliotheek opgezet 
(doel: verantwoordelijkheid leren dragen over 
materialen), memorybooks gemaakt (doel: 
versterken van zelfkennis/zelfvertrouwen en 
sociaal-emotionele vaardigheden) en fotoboeken 
gemaakt voor alle kinderen.

 
 
Door mijn ervaringen heb ik mijn levensstijl 
veranderd. Ik ben guller geworden om te investeren 
in goede doelen, ik ben sneller bereid anderen te 
ondersteunen in initiatieven, ik denk veel meer na 
over energieverbruik, fairtrade handel, biologische 
producten, vrijwilligerswerk en het inspireren 
van anderen om hetzelfde te doen. Ik ben ervan 
overtuigd dat kleine structurerele veranderingen een 
grote invloed kunnen hebben op de wereld. World 
Supporter heeft hierin geholpen, want door het 
schrijven en lezen van blogs heb ik me goed kunnen 
oriënteren op de manieren waarop je je in kunt 
zetten en heb ik gekozen wat daarvan bij mij past.

hoe kiJk Je terUG oP Je reis? hoe geef jij invulling aan jouw vrijwil-
ligerservaring in nederland?

 
 
Toen we een keer buiten zaten te eten kwamen er twee meisjes langs om dingen te verkopen, en ik wist 
gewoon niet wat ik ermee moest. Je kan niks van ze kopen want dan houd je het in stand, maar koop je niks 
dan hebben ze ook weer een probleem thuis. Ik weet dat het iets is wat constant gebeurd, maar op dat moment 
raakte het mij erg. Het gevoel dat wat ik ook zou kiezen, ik het met geen mogelijkheid goed kon doen. 

WAt VonD Je het Meest ConFronterenD?

lees meer blogs van anke

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer/berichten
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Ik vond vooral de mensen in Nepal heel open, lief en zorgzaam. 
Mensen die geen Engels spreken proberen toch contact te ma-
ken en iets duidelijk te maken. Echt een oprecht geïnteresseerde 
en open bevolking. En ook echt allemaal vanuit zorg. Ik heb in 
de uitvoer van mijn projecten ook heel prettig samengewerkt 
met de lokale maatschappelijk werkster, het ‘managementsys-
teem’ zoals je het in Nederland noemt. 

WAt WAren Je Mooiste MoMenten in het BUitenlAnD?
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persoonlijke ontwikkeling

Ik ben sterker uit mijn ervaring gekomen. Doordat je je in zo’n 
andere omgeving begeeft leer je de bijbehorende normen en 
waarden, maar ook jezelf heel goed kennen. Waar sta ik voor 
en waarom eigenlijk? Heel belangrijk, soms confronterend maar 
vooral heel bijzonder. Ik voel dat ik meer zelfvertrouwen heb in 
het algemeen om te zijn wie ik wil zijn. Eerst was ik heel vaak 
de toehoorden, maar nu spreek ik meer dingen uit, ook taboe-
onderwerpen, en durf ik vaker ‘nee’ te zeggen. Ik heb ook 
meer inzicht gekregen in wat ik echt belangrijk vind; familie en 
vrienden. Ik sta gewoon een stuk bewuster in het leven en meer 
stil bij hoe het in andere culturen is en waarom mensen vanuit 
bepaalde normen en waarden functioneren. Ook ben ik minder 
perfectionistisch geworden, minder snel gestresst en merk ik dat ik 
sneller dingen oppak en doorpak.

• deelgenomen aan de zwem-4-
daagse voor Stichting Semmy

• een kledingruil-avond 
georganiseerd

• twee maanden als vrijwilliger 
aan de slag geweest in 
groep 6!

• een vriendin het tijdschrift: 
‘One world’ gegeven

• een leerling van school 
gesteund voor zijn run 
voor ‘Kika’

• mijn eerste tekst voor Plan 
vertaald over Luapula van Plan 
Zambia

• geïnvesteerd middels 
crowdfunding in de eerste 
verpakkingsvrije supermarkt

• een oproep van Giro555 op 
Facebook gedeeld om te 
doneren voor de bestrijding 
van Ebola 

• een duurzaam dilemma 
ingestuurd voor de nieuwe 
rubriek in OneWorld magazine

• mijn blog over ongelijkheid 
gedeeld met het team van 
Tony Chocolonely

• op school verteld aan 
mijn leerlingen over de 
verschillende culturen in 
Afrika, Azië en over mijn 
vrijwilligerswerk in Nepal en 
Zuid-Afrika

• de dag van de duurzaamheid 
georganiseerd voor een hele 
school

lipdub voor warchild - een lipdub 
gemaakt door een groep 7/8 voor 
warchild. een super voorbeeld voor 
onze kids, die vandaag ook en 
fantastische lipdub in elkaar hebben 
gedraaid met de hele school!

 

Anke online

Worldsupporter song

 

ontdek hoe anke nog 
meer bijdraagt aan 

haar betere wereld!

 

“the best waY to make Your 
dreams come true is to wake up!”

Working with children with dyslexia - This 
document provides some guidelines about how to 
work with children with dyslexia. It contains two 
parts. The first part is about the social-emotional 
aspect, the second part contains practical guidelines 
en methods for teaching.

tool: teAChinG tiP

 
Ik ben donateur van Warchild. Ook kopen we bij ons thuis altijd Tony Chocolony 
chocolade en heb ik een account gemaakt bij www.goededoelshop.nl 
 

Op de basisschool liep ik vaak mee met sponsorlopen voor verschillende goede 
doelen. Ook hadden wij op de middelbare school elk jaar een speciale week om 
geld op te halen voor een computerschool in Ghana die mijn economie docent 
heeft opgericht. Ik heb hier verschillende dingen voor gedaan, onder andere een 
sportnacht waar ik de hele nacht samen met anderen heb gesport. Dankzij de 
docent ben ik zelf vrijwilligerswerk in Zanzibar gaan doen

Ik ben 18 jaar oud en mijn reis naar Tanzania en Zanzibar is mijn eerste grote 
reis geweest. Hopelijk zullen nog vele volgen. Op zaterdag 22 maart heb ik de 
MilelnniumDoen! training gevolgd bij JoHo in Den Haag. 
 
Voor mijn reis heb ik me geörienteerd op de mogelijkheden in Tanzania en me 
verdiept in een projectaanvraag bij het fonds De Ziekenfondsbode. Na mijn reis 
heb ik een aanvraag bij De Ziekenfondsbode ingediend zodat er een fruit en 
groente tuin gemaakt kan worden in Jambiani. Ook heb ik een brief geschreven 
om zo extra geld in te zamelen voor mijn project en ik heb een stuk geschreven 
voor het lokale blad van mijn dorp

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn ChAnel oP WorlDsUPPorter

 

ik ben world supporter! en dat bevalt prima!

ik Ben WorlD sUPPorter oMDAt ik het erG leUk 

VinD oM MiJ nA MiJn reis ook noG in te Zetten 

Voor een Betere WerelD.

meet worldsupporter chanel stokje

https://nl-nl.facebook.com/cecilecremer
http://twitter.com/takeacici
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
https://www.youtube.com/watch?v=R69o3Se_0og
https://www.youtube.com/watch?v=R69o3Se_0og
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
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Inmiddels ben ik alweer een half jaar terug uit 
Zanzibar, maar ik heb niet stilgezeten! Ik heb stukjes 
geschreven voor het lokale dorpsblad en kerkblad 
(mega veel positieve reacties!), met succes een 
projectaanvraag De Ziekenfondsbode ingediend 
(€1.036) en een donatiebrief rondgestuurd naar 
al mijn vrienden en familie. Mijn vrijwilligers 
project ondersteunt overigens het behalen van 
de millenniumdoelen. Zo zorgen ze ervoor dat de 
kinderen eten krijgen en geven we les aan studenten 
en moeders over HIV/AIDS en ziektes. In Jambiani 
leren ze de kinderen het afval op te ruimen. Van de 
verzamelde plastic flessen worden de muren van de 
nieuwe school gebouwd. Totaal heb ik sinds ik terug 
ben in Nederland al €2.080,- aan donaties kunnen 
overmaken. Hoe gaaf is dat?! 

blogs uit het joho worldsupporter magazine

In mijn dagelijkse leven komen de milleniumdoelen 
geregeld terug. Zoals doel 8; eerlijke wereldhanden 
en samenwerking. Ik vind het zelf namelijk heel erg 
belangrijk om zoveel mogelijk fairtrade producten te 
kopen en let hier dan dus ook bijna dagelijks op als ik 
boodschappen doe. Laatst zag in de Wereldwinkel de 
Shake The World armbandjes. Ze zien er niet alleen erg 
vrolijk uit maar zijn fairtrade gemaakt door vrouwen 
in Zuid-Afrika en elke kleur staat voor één van de 
millenniumdoelen. Ik heb gekozen voor de kleur 
die het meest bij mijn project past, mintgroen (alle 
kinderen naar school). 
In Tanzania heb ik namelijk 
geleerd dat ‘Education is the 
most powerfull wapon’. 
Door dit armbandje voel ik 
me nog meer betrokken bij 
mijn milleniumdoel.

jouw millenniumdoel om je arm fondsenwerven voor mijn 
project in zanzibar

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

 

ik ben ook wel trots dat mensen dankzij mijn verhaal ook 
vrijwilligerswerk op mijn project zullen gaan doen.

Voordat ik naar Afrika vertrok dacht ik dat ik 
vooral de wereld kon verbeteren door dáár 
mensen te helpen en vrijwilligerswerk te doen. 
Nu ik terug ben realiseer ik me dat je ook 
vanuit Nederland genoeg kunt doen. Een van 
de gemakkelijkste manieren is simpelweg op 
te letten bij het boodschappen doen. 

Toen ik terugkwam uit Zanzibar ben ik gelijk 
aan de slag gegaan om mijn avontuur met 
zoveel mogelijk mensen te delen. In ons 
dorp hebben wij een dorpsblad en ik wilde 
een leuk en bijzonder verhaal schrijven om 
erin te zetten. Drie dagen geleden viel het 
boekje ‘Trefpunt’ dan eindelijk op de mat. 
Ik heb al enorm veel leuke en positieve 
reacties gehad.

is je blik op ontwikkelings-
samenwerking veranderd?

hoe heb je jouw ervaring ingezet
terug in nederland?

Laatst kwam er een man uit het dorp m’n oprit 
opgelopen met een envelop in z’n hand. Hij wilde 
graag een anonieme donatie maken voor mijn project. 
Toen ik de envelop thuis openmaakte bleek dat hij wel 
€100,- had gedoneerd!. Ik vind het zo bijzonder dat 
mensen die mij helemaal niet kennen toch bereid zijn 
een bijdrage te leveren. Een ander mooi moment was 
toen ik hoorde dat twee mensen dankzij mijn verhaal 
ook vrijwilligerswerk op mijn project zullen gaan doen. 
Het voelt dan toch een klein beetje alsof ik er zelf ook 
nog bij ben.

wat waren je mooiste momen-
ten daar of hier?

lees meer blogs van chanel
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persoonlijke ontwikkeling

Ik heb vooral veel over mezelf geleerd, zo merk ik dat ik 
een stuk geduldiger ben geworden. Ook heb ik geleerd 
niet zo veel vooroordelen over alles te hebben en vooral 
een ‘we gaan er het beste van maken’ mentaliteit te 
houden als er iets tegenzit of niet lukt. Ik wil zeker graag 
betrokken blijven bij het project en iets terug doen voor 
alle mensen die zo aardig voor me zijn geweest en 
waarvan ik zoveel heb mogen leren.

tanzaniaans recept voor een lemon Cake  
Tijdens mijn vrijwilligerswerk in Zanzibar heb ik een 
hele lieve vrouw ontmoet, Rosie. Samen hebben we 
een overheerlijke lemon cake gemaakt. Het recept 
deel ik graag met jullie!

• mijn spaarrekening heet 
Noord-Zuid spaarrekening. 
Hiermee steunt Triodos 
kleine ondernemers in 
ontwikkelingslanden

• reisartikelen gedoneerd aan 
de reiskringloop

• mijn donatiebrief gedeeld 
op het World Supporter 
platform

• meegedaan aan de grootste 
fotoshoot in bikini voor Pink 
ribbon

• donor-formulier ingevuld en 
opgestuurd

• kerstpakket gedoneerd aan 
het Ronald McDonald fonds

• oude telefoons opgestuurd 
voor Stichting Aap

• Fairtrade brownies gebakken 
van Tony Chocolony voor 
mijn broer die kok is bij 
een restaurant in ons dorp; 
Hessenkar

• dit jaar voor het eerst 
collecte gelopen voor het 
KWF

kinderen maken muziek - toen ik in mijn 
eentje door jambiani liep zag ik een paar 
kinderen die muziek aan het maken waren. 
toen ik vroeg of ze misschien wat voor 
mij wilden spelen deden ze dat. zo knap 
dat ze van afval toch nog mooie, leuke 
muziek kunnen maken! asante sana

 

ChAnel online

Worldsupporter song

ontdek hoe chanel 
nog meer bijdraagt 

aan haar betere 
wereld!

Ik heb in Tazania o.a. Engelse les gegeven aan 
kinderen van 6-7 jaar oud. We vonden het erg 
belangrijk om alle local teachers erbij te betrekken, 
zoals te zien is in het filmpje. Bij dit spel gaven we 
aan 5 à 6 kinderen een kaart met steeds een ander 
woord erop. Als het woord op hun kaart werd 
geroepen dan moesten ze springen. Deden ze 
het niet, of sprongen ze bij een ander woord dan 
waren ze af en moesten ze weer gaan zitten. Soms 
wisselde we de kaartjes zodat de kinderen extra 
goed moesten opletten. De kinderen vonden dit echt 
heel erg leuk, en ze leerden er ook nog van.  

tool: teAChinG tiP

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
http://facebook.com/mirthekh
http://twitter.com/mirthejasmijnn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
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Ik ben als vrijwilliger aan de slag gegaan in een apotheek in Nepal waar ik een 
hepatitis B vaccinatieprogramma heb opgestart en meedraaide in de kliniek. 
Na mijn reis ben ik op verschillende manieren actief betrokken gebleven. Zo 
stond mijn verhaal in het landelijke farmacie én PMA magazine, organiseer ik 
activiteiten om internationale samenwerking onder de aandacht te brengen en 
zit in Team Nederland van Sailing Dentist.

Bij de landelijke farmacievereniging heb ik aangekaart dat zij ook iets op gebied 
van ontwikkelingssamenwerking zouden kunnen gaan doen, waarna een 
project is opgezet waarbij studenten naar Rwanda kunnen gaan. Ook heb ik 
Farmacie Mondiaal laten komen spreken op een wetenschappelijke dag voor 
farmaciestudenten, zodat ook zij meer bekendheid konden krijgen. 

Ik laat ik me maar al te graag inspireren door mensen die veel voor anderen 
hebben kunnen betekenen. Daarnaast investeer ik graag in eerlijke producten die 
milieubeschadiging compenseren of de producten voor een eerlijke prijs laten 
maken. Ik eet geen vlees, zorg dat ik niet onnodig plastic verbruik en lever oude 
kleding altijd in bij het Leger des Heils. 

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn irene oP WorlDsUPPorter

 

klaar als world supporter? 
dat ben je nooit... het is een lifestYle geworden!

meet worldsupporter elise slob

 

afgelopen vrijdag was er een speciale google hangout meeting om met meerdere 
world supporters het milleniumdoen! programma te evalueren. behalve de goed 
verlopen evaluatie vond ik het erg leuk om verhalen van andere world supporters 
te horen en me door deze fanatieke vrijwilligers te laten inspireren

Mijn eigen doelen in Nederland wil ik zo veel mogelijk blijven toespitsen op de milleniumdoelen, waar ik gek 
genoeg voor de MillenniumDoen! training nog nooit van gehoord had! Het afgelopen half jaar heb ik doel 2 en 
natuurlijke de 3 medische doelen met mijn vrijwilligerswerk ondersteund. Zelf probeer ik vooral duurzamer te 
leven en vaker eerlijke producten te kopen, iets waar ik voor Nepal absoluut niet bij stil stond. In Nepal zag ik dat 
ieder beetje wel degelijk een verschil maakt en dat het dus helemaal geen ‘verspilde’ donatie is om iets te geven, 
iets wat ik nu vaker doe. Doel 3 blijft in mijn leven wat achter. Ik wordt vaak genoeg getypeerd als feminist, dus dit 
is voor mij een opvallende gewaarwoording. Ik hoop hier in de toekomst meer mee bezig te zijn zonder de andere 
doelen uit het oog te verliezen!

blogs uit het joho worldsupporter magazine

wild world van mr big - Tijdens mijn vrijwilligerswerk in Nepal speelde een café 
eigenaar dit nummer. Het gaf precies weer hoe positief ik terug kon kijken op mijn beslissing 
vanuit het vertrouwde Utrecht de ‘wilde wereld’ op te zoeken op daar vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Ondanks dat ik door voorzichtige mensen gewaarschuwd werd voorzichtig 
te doen (‘take good care’) en op te passen voor slechte mensen (‘there’s a lot of bad and 
beware’), heeft Nepal me zoveel gebracht. Ik denk dat iedereen een keer de ‘wilde wereld’ 
op moet zoeken en het ‘slechte’ juist moet opzoeken om het te verbeteren als World 
Supporter en vrijwilliger.

oh lovelY nepal, You’ve changed mY life and all mY goals

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

Het is gek om op Nepal terug te kijken. Ik durf 
wel te zeggen dat een maand er tussenuit en 
me inzetten voor anderen echt één van de 
beste keuzes is geweest die ik tot nu toe heb 
gemaakt. Ik wist op het keuzemoment nooit 
dat deze reis zoveel invloed zou hebben op 
hoe ik mijn leven in wil vullen en de keuzes 
die ik maak. 

hoe kiJk Je terUG oP Je reis?

Het was zo frusterend te zien dat mensen door gebrek 
aan geld niet voor de beste zorg kunnen kiezen. Zorg 
die vaak wel nodig is. Zo was er een man met een dikke 
pijnlijke voet, waar eigenlijk een foto van genomen 
moest worden. De man weigerde dit wegens de kosten 
en wilde ook geen rust nemen, omdat hij wilde werken.

WAt VonD Je het Meest 
ConFronterenD oF sChokkenD?

In Nepal heb ik mijn rugzak eerst geleegd en vervolgens weer volgepropt met nieuwe ideeën en vooral 
een andere kijk op de wereld. Ik probeer anderen ook enthousiast te maken goede projecten in en vanuit 
eigen land te ondersteunen en heb met tijdschriften contact gezocht om meer publiciteit te creëren voor 
onderwerpen als duurzaamheid en gebrek aan goede zorg. Ik sta nu ook veel meer open voor fair trade 
producten en ga bewuster om met kleding. Het zal nog wel even duren voor mijn hele kledingkast ‘eerlijk’ is, 
maar de eerste stappen zijn gezet!

hoe heBBen Je erVArinGen in het 
BUitenlAnD Je (DAGeliJks) GeDrAG in 
neDerlAnD BeÏnVloeD? 

lees meer blogs van elise

 

if You are what You eat...  
wouldn’t You want to be fair?

mijn world supporter song 

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen?language=nl
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen?language=nl
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/iklaassen/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
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In overleg met de apotheker heb ik met de donaties uit 
Nederland een project voor hepatitis B vaccinaties opgezet. In 
Nepal hebben we samen in de kliniek 100 mensen hun eerste 
vaccinatie kunnen geven. Terug in Nederland kreeg ik van een 
mede-vrijwilliger het bericht dat inmiddels alle mensen al een 
tweede injectie hebben gehad! Dit was geweldig nieuws want 
ik maakte me over de herhalingen toch enigszins zorgen. 

WAt WAren Je Mooiste MoMenten in het BUitenlAnD?
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persoonlijke ontwikkeling

Een jaar na dato besef ik me wat deze ervaring 
nog steeds voor mij betekent. Ik heb mijn horizon 
verbreed, nieuwe culturen en (lokale) mensen 
leren kennen, kritisch leren kijken en beter in staat 
veranderingen te relativeren. Ik ben me meer 
bewust, zoals van de oneerlijke kledingindustrie, 
duurzaamheid en het verschil in vrijheid. Voor mij is 
World Supporter echt mijn uitlaatklep geweest om 
al mijn nieuwe indrukken te kunnen ordenen en 
verhalen van anderen te lezen. Het was dé manier om 
het gevoel van heimwee naar Nepal om te zetten in 
productieve nieuwe vrijwilligersacties!

• vrijwilliger voor giro 555 
donatietelefoon tijdens de tv-
uizending voor de Filipijnen

• een interview over mijn 
ervaringen afgelegd voor het 
Pensioenfonds Medewerkers 
Apotheken Magazine

• op de vrijmarkt in Utrecht 
gestaan voor Artsen zonder 
Grenzen!

• petitie getekend om de 
farmaceutische industrie 
medicijnen meer toegankelijk 
te maken

• deelgenomen aan Zero 
Plastic Week

• OneWorld geliked op 
Facebook, gevolgd op 
Instagram en me aangemeld 
voor het magazine om op de 
hoogte te blijven wat betreft 
de wereld om mij heen 

• schoenen weggebracht naar 
het Leger des Heils

• een promotiesticker van Artsen 
zonder Grenzen op mijn fiets 
geplaktiemand enthousiast 
gemaakt voor vrijwilligerswerk, 
die oorspronkelijk reisplannen 
had

• bijgedragen aan een evaluatie 
van het MillenniumDoen! 
programma via een speciale 
Google Hangout meeting

 

elise online

 

ontdek hoe elise nog 
meer bijdraagt aan 

haar betere wereld!

 

ik kan wel zeggen dat ik in nepal 
mijn rugzak eerst heb geleegd en 
vervolgens heb volgepropt met 
allemaal nieuwe ideeën en vooral 
een andere kijk op de wereld.

life changing eXperience

Ik zie de periode als vrijwilliger in Nepal als een life 
changing event en uiteraard ten positieve. Ik probeer 
sinds ik terug ben alles in een wat groter plaatje te 
zien.  Sommige mensen menen dat wat ik probeer 
te doen zinloos is, maar zoals een andere World 
Supporter eens heel mooi zei: “Als we met z’n allen 
een beetje doen, doen we samen heel veel!”

 

“people who are crazY enough 
to think theY can change the 
world, are the ones who do.”  
ik geloof echt in deze quote. je 
moet met iets klein beginnen om 
iets groots te kunnen realiseren. 
heb je een goed idee voor de 
wereld: wuif het dan niet weg, 
maar ga ervoor!

 
Ik ben actief voor stichting Coba Baca een openbare bibliotheek/educatief 
centrum in het noorden van Bali. Met deze organisatie proberen wij zoveel 
mogelijk mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling door middel van 
cursussen, de uitleen van boeken en jaarlijkse sportactiviteiten. 
 

Ik zit in het laatste jaar van de studie international hospitality management en 
loop stage bij de non-profit organisatie World Activity Philipines en Smokey 
Tours. Ik volg de minor humanitarian management, die zich richt op alles wat te 
maken heeft met ontwikkelingshulp en non-profit organisaties.

Bali, mijn grote liefde. Ondertussen spreek ik een aardig woordje Indonesisch en 
op die manier kom ik nog dichterbij de lokale bevolking. Ik probeer tijdens mijn 
reizen zoveel mogelijk in contact te komen met de lokale bevolking zodat ik 
van hen kan leren en zij van mij. Verder ben ik lid van het couchsurfing waarbij 
mijn kamer staat aangeboden als logeer adres voor mensen die naar Nederland 
komen. 
 
Ik werk als oppas bij mensen thuis. Niet echt iets waarmee ik meteen een wereld 
bijdrage kan leveren al probeer ik het natuurlijk wel zo af en toe door mijn oppas 
kinderen bewust te maken van de dingen om hen heen.

WorlDsUPPorter CV

BekiJk het CV VAn kirsten oP WorlDsUPPorter

een WorlD sUPPorter ProBeren te ZiJn/WorDen MAAkt Je sterker, en 

sterker WorDen WorD Je niet Alleen MAAr Door UltieMe GelUksMoMenten 

MAAr JUist ook Door AF en toe een teGenslAG.  heerliJk toCh?

meet worldsupporter kirsten van der vegt

 

waar ik nu thuis ben? maakt dat eigenlijk uit? 
het is fijn dat ik me gelukkig kan voelen op 
veel verschillende plekken en het is interes-
sant om te zien hoe bepaalde dingen soms 
botsen of juist goed hand in hand gaan.

https://nl-nl.facebook.com/cecilecremer
http://twitter.com/takeacici
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/cecilecremer
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
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De laatste weken las ik met interesse discussies 
rondom de nieuwe versie van “Do they know it’s 
Christmas time”. Het grootste kritiek punt; er wordt 
een eenzijdig beeld geschetst van in dit geval de 
Afrikaan. Ikzelf vind het in Azië al irritant dat ik vaak 
word gezien als rijk alleen maar omdat ik blank ben, 
maar om omschreven te worden als iets waarmee 
je medelijden mee moet hebben, in plaats van een 
persoon, een moeder, vader, broer, werknemer of 
werkgever lijkt me nog veel erger. Een betere manier 
om iemand onderuit te halen en zijn zelfvertrouwen 
en eigenwaarde te beschadigen is er denk ik niet? 
Afhankelijkheid creeëren en de hele wereld laten 
zien hoe erg een persoon/groep je nodig heeft, 
jammer.
 

blogs uit het joho worldsupporter magazine

Laten we het arm/rijk denken proberen te beperken 
en samen werken aan onze toekomst. Door elkaar 
te empoweren, van elkaar te leren en zelfstandigheid 
te bevorderen.  Met respect en waardering. Ik heb 
tijdens mijn stage bij WAP zo veel heb geleerd van de 
mensen om mij heen. Van het veerkrachtige gezin 
dat aan de doorgaande weg een leven op bouwt. Van 
de expat die mij liet zien wat ik vooral niet wilde met 
mijn leven. Van de sterke tienermoeder die vecht voor 
haar kind, van de huishoudster die op kwam voor 
haar eigen rechten en de verlegen Smokey Tour- tour 
leader die haar kennis deelt met de mensen om haar 
heen. Dankjulliewel! 

do theY know it’s christmass time...

VAn erVArinG in het BUitenlAnD nAAr GeDrAG in nl

De afgelopen vier maanden heb ik echt heel veel geleerd en aan heel veel verschillende projecten gewerkt. 
Het was onwijs gaaf om te werken aan het Smokey Tours vrijwilligersproject en vrijwilligers te plaatsen bij 
de verschillende partnerorganisaties. Ook vond ik het heerlijk binnen een andere cultuur te werken. Mijn 
Nederlandse, vrij directe, denkwijze heb ik af en toe aan de kant moeten zetten. Het was lastig om niet door te 
blijven werken. Er waren zoveel leuke dingen, plannen, ideeën en manieren om nog meer mensen te helpen.

 
 
Terug in Nederland heb ik mijn scriptie ingeleverd, wat laatste tentamens gemaakt en begonnen met 
solliciteren naar een leuke baan met een sociaal karakter. Tot die tijd help ik één keer in de maand bij een 
bejaardentehuis. Na mijn bezoek aan het bejaardenhuis op de Filipijnen heb ik namelijk besloten me een 
tijdje in te zetten voor een andere doelgroep. Natuurlijk ben ik ook nog steeds actief als fondsenwerver voor 
Stichting Coba Baca en kunnen WAP en Smokey Tours nog steeds bij mij aankloppen! Zodra ik leuk werk 
gevonden heb, zal ik hier zeker mee door gaan. Want wat is nou 1 á 2 zondagochtenden per maand?

hoe kiJk Je terUG oP Je reis?

hoe heBBen Je erVArinGen in het BUitenlAnD Je 
(DAGeliJks) GeDrAG in neDerlAnD BeÏnVloeD? 

lees meer blogs van kirsten

 
vrijwilligerswerk hoeft niet perse ver weg. ook bij jou in de 
buurt kun je verschillende dingen doen....
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persoonlijke ontwikkeling

Binnen mijn stage had ik het geluk dat ik een groep 
vrijwilligers kon begeleiden tijdens hun periode op de 
Filipijnen. Het was interessant om te zien hoe iedere 
vrijwilliger anders om ging met de dingen die ze daar 
zagen (armoede, viezigheid, andere eetgewoontes) en 
mee maakten (overvolle treinen,verkapte werkloosheid in 
supermarkten, denkbeelden van lokale leeftijdsgenoten). 
Nog interessanter was het om te merken dat het mij ook 
hielp om kritischer te kijken naar de dingen die ik deed 
en de dingen die ik al als gewoon ervaarde. Ik merkte 
zelfs dat ik me soms te goed had aangepast. Dan stond 
ik midden op een drukke weg om er achter te komen 
dat het nou niet de veiligste manier van oversteken 
was. Ik propte me ook met liefde in de metro en nare 
momenten loste ik zoveel mogelijk op met een glimlach 
of door mijn woorden net ietsje anders uit te kiezen als 
dat ik in Nederland zou doen. Flexibiliteit, aanpassen en 
creativiteit waren vaak de oplossing; voor alles. 

• zo’n 2x per maand help 
ik als vrijwilligsters in een 
verzorgingstehuis

• kerstpakketjes weg gegeven 
aan twee daklozen mannen

• Fairtrade & biologische 
producten gekocht

• meegedaan aan de grootste 
fotoshoot in bikini voor Pink 
ribbon

• een donatie van € 10.400,- 
binnen gehaald voor 
stichting Coba Baca

• a radio interview at a radio 
station in the Philippines 
about volunteering and 
Smokey Tours.

• een armband gekocht 
waarvan de opbrengsten 
naar KiKa gaan

• reisartikelen gedoneerd aan 
de Reiskringloopwinkel in 
het JoHo support center 
Groningen

• donateur geworden van 
Care Nederland

the haven for the elderlY - feliz navidad 
- i made this movie during a visit at a 
place for abandoned and neglected 
elderly. the music is made by filipino 
students who do their internship at this 
organization.  

 

kirsten online

Worldsupporter song

ontdek hoe kirsten 
nog meer bijdraagt 

aan haar betere 
wereld!

In Nederland deed ik mee aan de ‘live below the line’-
challenge waarbij ik 5 dagen leefde van €1,26 per dag, de 
internationale armoede grens. Hiervan moest ik al mijn eten 
en drinken betalen, en het geld dat ik ‘over’ hield doneerde 
ik aan één van de WAP projecten. Die week stond vooral 
in het teken van pasta en rijst. Het viel me op dat variate 
eigenlijk bijna niet mogelijk is voor zo weinig budget. Tijdens 
mijn challenge ben ik er achter gekomen dat zelfs met in 
porties voldoende eten, je je nog steeds slap kunt voelen 
en vermoeid. Het was best confronterend te merken door 
een gebrek aan mineralen, vitaminen en voedingsstoffen 
je concentratie met sprongen achteruit. Ik ben dan ook blij 
dat in de nieuwe millenniumdoelen doel 1 ‘uitbannen van 
extreme armoede en honger’ is aangevuld met doel 5 ‘ensure 
food security and good nutrition’. 

WAt VonD Je het Meest 
ConFronterenD oF sChokkenD?

Boekenweek actie - doneer een boek 
In het nieuwe pand van Coba Baca is veel 
meer ruimte voor prachtige nieuwe boeken 
voor de Balinese bevolking. Boeken die de 
bevolking zelf niet kan betalen maar die hen 
wel kunnen helpen in hun ontwikkeling. 
Doneren jullie mee? Een nieuw boek zal 
beschikbaar zijn voor ruim 1000 leden.

tool: request

https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn/berichten
https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
http://facebook.com/mirthekh
http://twitter.com/mirthejasmijnn
https://www.wereldsupporter.nl/profiel/mirthejasmijn
https://www.wereldsupporter.nl/mirthejasmijn/blog/2019-wereldsupporter-song-bai-kamara-jr
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Deze portretreeks is een uitgave van stichting Joho inzake MillenniumDoen!
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ProDUCtie, ontWerP & VorMGeVinG
joho Den haag
juli 2015

Met DAnk AAn
foto’s & quotes: door MillenniumDoeners

VAn DrAAGVlAk nAAr 
MonDiAAl BUrGersChAP

Deelname aan MillenniumDoen! geeft jongeren handvatten om een 
bijdrage te leveren aan groeiende mondiale verbondenheid en de door 
de Nederlandse overheid gewenste burgerparticipatie onder jongeren.

Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van jongeren die met 
(individueel) gedrag actief willen zijn in en voor het buitenland, staat 
daarbij centraal. Door het bij elkaar brengen van individuen kunnen zij 
elkaar inspireren, leren zij van elkaar, communiceren zij met elkaar en 
vinden zij niet steeds opnieuw het wiel uit. 

MillenniumDoen! en de deelnemende jongeren dragen daarmee bij 
aan de door de Nederlandse overheid ingezette transitie van ‘draagvlak 
voor ontwikkelingssamenwerking’ naar ‘mondiaal burgerschap’. De 
verschuiving van het ‘daar’ naar ‘hier & daar’, het groeiend besef van 
wederzijdse afhankelijkheid en het meer centraal stellen van de 
individuele burger staan centraal in die transitie.


