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DE REIS 
VAN JE LEVEN 



Edukans biedt jongeren, studenten en (young) professionals 

een uniek programma waarin je jezelf ontwikkelt op 

professioneel en persoonlijk vlak. Je werkt samen met 

leeftijdsgenoten onder andere omstandigheden dan je 

gewend bent én draagt bij aan de ontwikkeling van het 

onderwijs. Tijdens een lang verblijf in een ontwikkelings-

land leef en werk je mee met lokale partners en de 

gemeenschap. Ontmoetingen met anderen en van elkaar 

leren staan centraal. Dus ben jij op zoek naar de reis van 

je leven? Ga dan mee op reis met Edukans. DARE2GO!

VOOR WIE?
•  Jongeren (18+) die eindexamen van de middelbare 

school hebben gedaan die een tussenjaar nemen. 

•  Studenten (voor onderzoeks- of praktische stages) met 

een sociale studie of onderwijsachtergrond.

•  (Young) Professionals met (een aantal) jaren ervaring 

 in het onderwijs.

WAAR KUN JE NAARTOE? 
Edukans heeft veel projectpartners in Afrika, Azië en 

Latijns Amerika. Onze partners in Ghana, Kenia, Malawi, 

Ethiopië, Oeganda, India, Filipijnen, Suriname, Ecuador 

en Peru ontvangen graag vrijwilligers en studenten die 

hun werk ondersteunen.

Waar jij terecht kunt hangt deels af van de (studie- of 

werk)ervaring die je hebt. Zonder lesbevoegdheid kun je 

natuurlijk niet zomaar voor de klas gaan staan. Daarom 

maakt Edukans onderscheid in projectplaatsen op basis 

van studie- of werkervaring. Samen met jou en de 

projectpartner bekijken we wat de beste match is!

JE WILT MEER VAN DE WERELD ZIEN, JE HORIZON VERBREDEN EN DOEN 
WAAR JE ALTIJD AL VAN GEDROOMD HEBT: OP REIS NAAR AFRIKA, AZIË 
OF LATIJNS-AMERIKA, EEN ANDERE CULTUUR LEREN KENNEN EN 
NIEUWE MENSEN ONTMOETEN. 



AAN HET WERK IN HET ONDERWIJS!
Zit het onderwijs in jouw hart? Dan kan jij je kennis delen met 

lokale collega’s. Edukans werkt op STER-scholen aan het 

verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Door kennis uit te 

wisselen leer je met én van elkaar. Wanneer dat leren letterlijk 

over grenzen gaat, is de impact groot. Jij leert bijvoorbeeld 

van de creativiteit van Afrikaanse docenten en zij leren van jou 

over de inzet van leuke werkvormen in de klas. 

“Je wordt op deze manier enorm betrokken bij het dagelijks 

leven in een ontwikkelingsland. Met kennis kun je enorm veel 

betekenen voor mensen.”

Linda van Kleef, Malawi 2017

WAAR KUNNEN ONZE PARTNERS JOUW 
HULP GOED BIJ GEBRUIKEN?
•    Vergroten van de inzet van actieve lesvormen in 

de klas

•    Het observeren van lessen en samen met de 

lokale collega bekijken op welke punten je kunt 

verbeteren

•    Samen met lokale collega’s lessen voorbereiden

•    Zelf kleine onderdelen van een les geven i.s.m. 

een lokale collega zodat je van elkaar kunt leren 

ONTDEK DE LOKALE CULTUUR
Je leeft en werkt een tijd lang mee in een lokale gemeenschap 

en maak kennis met een andere cultuur en taal. Je woont vaak 

in een gastgezin waardoor je helemaal opgenomen wordt in  

de community. Via hun familie en vriendenkring kom je 

gemakkelijk in contact met mensen die je van alles leren over 

de cultuur en haar gebruiken. Bij het project ondersteun je met 

dagelijkse activiteiten, variërend van mee leren koken tot het 

uitvoeren van sport en spelactiviteiten. 

“Een langer verblijf gaf me de kans om door de armoede heen 

te kijken en daardoor de gecompliceerde, maar ook bijzonder 

warme cultuur te leren kennen.”

Shanna van de Wal, Kenia 2017

 
WAAR KUNNEN ONZE PARTNERS JOUW 
HULP GOED BIJ GEBRUIKEN?
•    Meelopen met en helpen bij het geven van 

voorlichting over belangrijke thema’s als hygiëne  

of hiv.

•    Buitenschoolse sport- en spelactiviteiten bedenken 

en uitvoeren

•    Ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden, 

zoals koken



REISMAATJE
Via Edukans ga je niet alleen op pad, maar je 

gaat samen met iemand anders het avontuur 

aan. Dit heeft een grote meerwaarde omdat 

je je ervaring samen deelt en je iemand hebt 

om op terug te vallen. Zeker als je weinig 

reiservaring hebt, is het fijn om dit avontuur 

met z’n tweeën te delen. Tijdens de 

voorbereiding ontmoet je andere reizigers 

die ook op zoek zijn naar een reismaatje. Ken 

je al iemand die met je meegaat? Dan 

doorlopen jullie samen het voorbereidings-

traject.

WAAROM OP REIS MET EDUKANS 
Edukans heeft al meer dan 20 jaar ervaring 

in het verbinden van Nederlandse deel-

nemers met jongeren en volwassenen in 

ontwikkelingslanden. Voor, tijdens en na je 

reis krijg je persoonlijke begeleiding en met 

drie inspirerende trainingsdagen word je 

goed voorbereid.

De partners van Edukans geven zelf aan of  

ze behoefte hebben aan vrijwilligers of 
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studenten en waar je aan kan (mee)werken 

tijdens je verblijf. Hierdoor draag je bij  

aan ontwikkeling daar en doe je een 

onvergetelijke ervaring op. 

WAT LEVERT HET OP?
•  Je groeit in flexibiliteit, creativiteit en 

stressbestendigheid. 

•  Je leert nieuwe culturen kennen met hun 

normen en waarden en verruimt je blik  

op de wereld. 

•  Je verbetert je communicatieve 

vaardigheden in een andere taal.

•  Je groeit in je persoonlijke ontwikkeling 

en zelfvertrouwen.

•  Je ontvangt een certificaat.

MEER WETEN?  
Heb jij al reiskriebels en wil je het liefst 

meteen vertrekken? Kijk op www.edukans.nl/

langopreis en geef je op voor de 

eerstvolgende informatiebijeenkomst. 


